
 

USNESENÍ 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 30. 8. 2016 
 

 

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 11. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

upravený program 11. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1.; hlasování č. 2 
 
 

2 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 

termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 

3 Protipovodňová opatření - zvýšení kapacity koryta II. etapa B 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci, jejíž smluvní strany jsou Povodí Moravy,s.p., 
Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj, dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 

doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., primátora podpisem smlouvy o spolupráci dle 
důvodové zprávy  
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotky č. 515/2, 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 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.121.000,- Kč. 
Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 3838/185835 na 
společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. trvá 

na svém usnesení ze dne 16. 5. 2016, bod 3, část 1, ve věci nevyhovění žádosti 
společnosti EC-INTERIÉRY s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 364/14 zahrada 
o výměře 6,08 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. nevyhovuje žádosti 

společnosti KYSA rerum a.s. o prodej části pozemku parc. č. 105/24 ostatní plocha 
o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 
 

4. nevyhovuje žádosti 

společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 
631/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 2426 zastavěná plocha) o výměře 
30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

5. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 761/10 ostatní plocha 
o výměře 97 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

6. nevyhovuje žádosti 

Univerzity Palackého v Olomouci o prodej částí pozemků parc. č. 429/4 o výměře 
174 m2 a parc. č. 557/6 o výměře 292 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

7. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 23 důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 94/40 ostat. pl. o výměře 297 m2 (dle 
GP díl „a“)  v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti  SAMOHÝL 
OLOMOUC a.s. - člen SAMOHÝL MOTOR HOLDING za kupní cenu ve výši 601 
450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

8. nevyhovuje žádosti 

společnosti SAMOHÝL MOTOR a.s. o prodej části pozemku parc. č. 94/40 ostat. pl. 
o výměře 340 m2  v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.5. 
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9. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 125/7 ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

10. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 688/12 orná půda a parc. č. 
689/20 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.7. 
 

11. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 759 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

12. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 849/30 orná půda 
(dle GP parc. č. st. 624 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

13. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. st. 2533 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

14. revokuje 

část usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013 ve věci schválení bezúplatného převodu části 
pozemku parc. č. 612/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 612/37 ostat. pl. o výměře 664 m2) 
v k. ú.  Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce z důvodu veřejného zájmu za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

15. schvaluje 

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 612/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
612/37 ostatní plocha) o výměře 664 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na které se 
nachází stavba chodníku, schody a vodovod ve vlastnictví nabyvatele, a dále stavby 
jiného vlastníka – zejména kanalizační šachta, vjezd, betonové obruby, dopravní 
značení, plynovod, optické kabelové vedení, podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení, které nejsou součástí 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví ČR – Ministerstva 
obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

16. schvaluje 

darování části pozemku parc. č. 250/4 ostatní plocha (dle GP díl "a") o výměře 5 m2 
v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

17. schvaluje 

směnu pozemku parc. č. st. 126 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova bez čp/če, jiná stavba, včetně přípojky NN, a části pozemku parc. č. 31/8 
orná půda (dle GP parc. č. 31/100 orná půda) o výměře 840 m2, včetně zpevněných 
asfaltových a betonových ploch, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemku parc. č. 31/55 orná půda 
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(dle GP parc. č. 31/101 orná půda o výměře 335 m2 a parc. č. 31/102 orná půda o 
výměře 5 m2) o celkové výměře 340 m2, včetně zpevněných asfaltových ploch, 
betonových ploch a ploch z betonových dlaždic, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská 
škola s.r.o. s tím, že společnost Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola 
s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek celkem ve výši 1 211 985,- Kč a 
schvaluje započtení pohledávky společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a 
Mateřská škola s.r.o. ze smlouvy o půjčce č. 247/P7/OŠ/2010 ze dne 22. 9. 2010 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 2. 7. 2012 ve výši 
929.706,- Kč na doplatek celkem ve výši 1 211 985,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.13. 
 

18. nevyhovuje žádosti 

společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. o prodej části 
pozemku parc. č. 31/25 orná půda o výměře 1 245 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

19. schvaluje 

směnu části pozemku parc. č. 1529 orná půda (dle GP parc. č. 1529/2 orná půda) 
o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(ideální podíl 1/2), na které se nachází stavba, zejména účelová komunikace ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, za část pozemku parc. č. 1543/3 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 1543/5 ostatní plocha) o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že 
směna pozemků bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové 
zprávy bod č. 2.14. 
 

20. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 1062/50 ostatní plocha, na kterém se nachází zejména 
oplocení, dlažba, brána a branka, vše ve vlastnictví kupujícího, a části pozemku parc. 
č. 804/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 804/45 ostatní plocha) o výměře 35 m2, na 
které se nachází zejména asfaltová komunikace, dlážděný chodník, závora, zděné 
oplocení s ocelovou bránou, kabelová šachta, odtoková kanalizace a vodovodní 
přípojka, vše ve vlastnictví kupujícího, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti AŽD Praha s.r.o. za kupní cenu ve výši 292 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.15. 
 

21. schvaluje 

prodej částí pozemků parc. č. 721/1 orná půda (dle GP parc. č. 721/1 orná půda, 
parc. č. 721/9 orná půda a parc. č. 721/10 orná půda „díl a“) o celkové výměře 997 
m2 a parc. č. 721/2 orná půda (dle GP parc. č. 721/10 orná půda „díl b“, parc. č. 
721/11 orná půda, parc. č. 721/12 orná půda a parc. č. 721/13 orná půda) o celkové 
výměře 1 574 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Stavitelství 
Pospíšil s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 749 672,- Kč se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 2.16. 
 

22. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 360/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavby, zejména oplocení, stojan na kola, betonová havarijní 
jímka, která je umístěna pod úrovní terénu s plechovým přístřeškem, elektrický 
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rozvaděč, sklad zahradnického materiálu bez základů, vodoměrná šachta a nádrž na 
pohonné hmoty se záchytnou jímkou a přístřeškem, vše ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti Technické služba města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 162.904,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

23. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 34/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 34/11 ostatní 
plocha) o výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti Bytový dům 
Lazecká s.r.o. za kupní cenu ve výši 75 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

24. schvaluje 

ponechání pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
v majetku statutárního města Olomouc pro případné směny a náhrady za pozemky 
soukromé, dotčené plochami veřejných prostranství a veřejné rekreace, nebo 
investičními záměry města v souladu se stanoviskem OKR dle důvodové zprávy bod 
č. 2.19. 
 

25. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

26. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

27. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 787/1 zahrada (dle GP parc. č. 787/6 zahrada) o 
výměře 55 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, 
zejména oplocení a branka ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za 
kupní cenu ve výši 76 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

28. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 535/28 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení s betonovou podezdívkou, 
vstupní branka a dlážděný přístupový chodník, vše ve vlastnictví kupujících, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za 
kupní cenu ve výši 95 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

29. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 364/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, 
garáž, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.21. 
 

30. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 433/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 433/5 zahrada) 
o výměře 10 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na které se nachází stavba 
oplocení ve vlastnictví kupujícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši  
14.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
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31. schvaluje 

návrh nového uspořádání pozemků v k. ú. Hynkov a pozemku k. ú. Střeň tak, jak byl 
vyhotoven a předložen ČR - Státním pozemkovým úřadem dle důvodové zprávy bod 
č. 3.1. 
 

32. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

33. schvaluje 

darování částí pozemků parc. č. 90/45 o výměře 34 m2, parc. č. 90/34 o výměře 148 
m2, parc. č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, parc. č. 145/1 
o výměře 3 m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, 
parc. č. 94/10 o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 o výměře 6635 m2, parc. č. 94/58 o 
výměře 108 m2, parc. č. 94/78 o výměře 1 m2, parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, parc. 
č. 124/21 o výměře 628 m2, parc. č. 94/40 o výměře 2187 m2, parc. č. 123/15 o 
výměře 5 m2, parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2 a parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 o výměře 17 
m2 a parc. č. 72/8 o výměře 39 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, parc. č. 959/1 o výměře 3608 m2, parc. č. 1110/2 o výměře 258 m2, 
parc. č. 624/1 o výměře 1 m2, parc. č. 962/2 o výměře 45 m2, parc. č. 964 o výměře 
1189 m2 a parc. č. 967 o výměře 234 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, 
s.p. se zdůvodněním dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.   
 

34. schvaluje 

uzavření budoucí darovací smlouvy na části pozemků parc. č. 90/45 o výměře 34 
m2, parc. č. 90/34 o výměře 148 m2, parc. č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 o 
výměře 2294 m2, parc. č. 145/1 o výměře 3 m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, 
parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, parc. č. 94/10 o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 o 
výměře 6635 m2, parc. č. 94/58 o výměře 108 m2, parc. č. 94/78 o výměře 1 m2, 
parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, parc. č. 124/21 o výměře 628 m2, parc. č. 94/40 o 
výměře 2187 m2, parc. č. 123/15 o výměře 5 m2, parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2 a 
parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, parc. č. 72/4 o výměře 17 m2 a parc. č. 72/8 o výměře 39 m2, vše ostatní 
plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 959/1 o výměře 3608 m2, 
parc. č. 1110/2 o výměře 258 m2, parc. č. 624/1 o výměře 1 m2, parc. č. 962/2 o 
výměře 45 m2, parc. č. 964 o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 o výměře 234 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle dodatku č. 1 k 
důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 

35. svěřuje 

rozhodování o nabytí pozemků parc. č. 265/107 ostatní plocha o výměře 156 m2, 
parc. č. 265/109 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 265/129 ostatní plocha o 
výměře 83 m2, parc. č. 265/235 ostatní plocha o výměře 461 m2, parc. č. 265/236 
ostatní plocha o výměře 191 m2, parc. č. 265/238 ostatní plocha o výměře 841 m2, 
parc. č. 265/342 ostatní plocha o výměře 222 m2, parc. č. 265/343 ostatní plocha o 
výměře 168 m2, parc. č. 265/344 ostatní plocha o výměře 242 m2, parc. č. 265/345 
ostatní plocha o výměře 91 m2, parc. č. 265/368 ostatní plocha o výměře 124 m2, 
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parc. č. 265/390 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 265/394 ostatní plocha o 
výměře 22 m2, parc. č. 265/395 ostatní plocha o výměře 10 m2, parc. č. 265/396 
ostatní plocha o výměře 11 m2, parc. č. 265/397 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. 
č. 265/423 ostatní plocha o výměře 535 m2, parc. č. 265/425 ostatní plocha o výměře 
35 m2, parc. č. 630/5 ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. st. 1277 zastavěná 
plocha  nádvoří o výměře  6 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti  VZ stav, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle § 85  
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů Radě města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2.  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 - 8 
 
 

5 Rozpočtové změny roku 2016 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část  A a část B včetně 
všech příloh 
 

2. schvaluje 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část B  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 13 
 
 

6 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Dodatek č.9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  a Mateřská 
škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 dle přílohy důvodové zprávy a Dodatek č .6 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Řezníčkova 1 dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: září 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 9 
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7 Delegování zástupců SMOl na mimořádnou valnou hromadu 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s.   

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

delegování zástupců SMOl (včetně náhradníka) na mimořádnou valnou hromadu 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy  
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 10 
 
 

8 Hospodaření  sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného 
svazku měst a obcí "České dědictví UNESCO" za rok 2015 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města 
Bod programu: 8.; hlasování č. 11 
 
 

9 Založení akciové společnosti Správa sportovních zařízení 
Olomouc, a. s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

založení nové akciové společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s. 
 

3. schvaluje 

zakladatelskou listinu a stanovy akciové společnosti Správa sportovních zařízení 
Olomouc, a. s., včetně zástupců SMOl v orgánech této společnosti, dle přílohy 
 

4. zmocňuje 

primátora statutárního města Olomouce k provedení všech úkonů k založení 
společnosti Správa sportovních zařízení, a. s., zejména k podpisu příslušných 
notářských zápisů a dalších listin 
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5. ukládá 

předložit strategii při nakládání se svěřeným majetkem 
T: prosinec 2016 
O: Rada města Olomouce 
 

6. doporučuje 

Radě města Olomouce před uzavřením dohodnutých závazků týkajících se nakládání 
s nemovitým majetkem ve správě společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, 
a. s., jejich předložení k projednání Majetkoprávní komisi RMO 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 12 
 
 
 

10 Ulice 1. máje - rekonstrukce TT, komunikace a inž. sítí II. - 
schválení odůvodnění 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

odůvodnění veřejné zakázky v souladu s ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 14 
 
 
 

 

 

 

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

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

 


