
 

USNESENÍ 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 17. 10. 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 12. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

program 12. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1.; hlasování č. 3 
 
 

2 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

informace o plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 

termíny plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 5 
 
 

3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

změnu Smlouvy o převodu jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. a kupní 
smlouvy č. OMAJ-PR/ PBJ/000999/2014/Mlc ve znění dodatku č. 1 na prodej 
nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p. 95, Blažejské náměstí 10, na pozemku parc. 
č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
2428/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. 543 ostatní plocha, pozemku parc. č. 58/1 zahrada a pozemku 
parc. č. 99/10 zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxx tak, že 2. splátka kupní ceny ve výši 1.437.079,- Kč bude kupujícím 
uhrazena do 31. 12. 2016 a 3. splátka kupní ceny ve výši 1.437.079,- Kč bude 
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kupujícím uhrazena do 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 

nepřijetí nabídky paní xxxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního 
města Olomouce k budově č. e. 26 na pozemku parc. č. st. 917 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

3. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2012, bod programu č. 3., bod č. 10. dodatku č. 1 
důvodové zprávy ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 732/8 
ostat. pl. o výměře 37 m2 a parc. č. 732/9 ostat. pl. o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

4. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod programu č. 3, bod č. 23 důvodové zprávy 
ve věci schválení smluvních podmínek bezúplatného převodu pozemků parc. č. 
732/8 ostat. pl. o výměře 37 m2 a parc. č. 732/9 ostat. pl. o výměře 1 878 m2, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

5. 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 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

6. schvaluje 

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

7. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/9 
zahrada o výměře 368 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

8. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda a části pozemku 
parc. č. 779/18 orná půda o výměře 200 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

9. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

10. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 2/2 zahrada nebo pozemků parc. č. 
572 ostatní plocha a parc. č. 9/1 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

11. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada v k. ú. Neředín, 
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obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

12. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 696/1 ostatní plocha 
o výměře 1 050 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.8. 
 

13. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/165 ostatní plocha 
o výměře 23 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

14. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/165 ostatní 
plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.10. 
 

15. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/165 ostatní 
plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.11. 
 

16. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/165 ostatní 
plocha o výměře 33 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.12. 
 

17. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1416/4 ostatní plocha 
o výměře 96 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

18. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 31 důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
54 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 56 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

19. schvaluje 

směnu pozemku parc. č. st. 2540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 374 m2 a 
částí pozemku parc. č. 999/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 999/10 ostatní plocha a 
parc. č. 999/11 ostatní plocha) o celkové výměře 1 026 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 
75/134 ostatní plocha (dle GP parc. č. 75/134  ostatní plocha) o výměře 46 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti INTES OLOMOUC, spol. 
s r.o. s tím, že společnost INTES OLOMOUC, spol. s r.o. uhradí statutárnímu městu 
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 980 480,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.15. 
 

20. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 4 dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě, ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 1721/63 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 813, obč. vyb., v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc včetně technologie parní předávací stanice a pozemku parc. č. 
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1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je 
zejména komunikace, parkovací stání, chodník a oplocení a infrastrukturních staveb, 
a to  SO 12 - vnitroareálová kanalizace, včetně kanalizační přípojky nacházející se 
na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 11 - vodovodní přípojka nacházející se 
na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 15 - venkovní osvětlení nacházející se 
na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc a SO 14 - kabelová přípojka NN nacházející se na pozemcích  parc. č.  
1721/64 ostatní plocha, parc. č. 1705/1 ostatní plocha a parc. č. 1705/2 ostatní 
plocha, parc. č. 1705/3 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1705/31 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc; na pozemku parc. č. 
1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se dále nachází 
stavby jiného vlastníka, zejména parovod CZT a automatická závora, včetně 
kabelové přípojky NN a komunikačního kabelu, které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu; Univerzitě Palackého v Olomouci za 
kupní cenu ve výši 18 000 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 

21. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 1721/63 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova č. p. 813, obč. vyb., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc včetně 
technologie parní předávací stanice a infrastrukturních staveb, a to  SO 12 - 
vnitroareálová kanalizace, včetně kanalizační přípojky nacházející se na pozemcích 
parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, SO 11 - vodovodní přípojka nacházející se na pozemcích 
parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, SO 15 - venkovní osvětlení nacházející se na pozemku 
parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a SO 14 - 
kabelová přípojka NN nacházející se na pozemcích  parc. č.  1721/64 ostatní plocha, 
parc. č. 1705/1 ostatní plocha a parc. č. 1705/2 ostatní plocha, parc. č. 1705/3 
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1705/31 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, a pozemek parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc včetně komunikace, parkovacích stání, 
chodníku a oplocení, Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 
14 000 000,- Kč se zdůvodněním dle upravené důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 

22. schvaluje 

uzavření dohody s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle varianty C důvodové zprávy bod č. 
2.17. 
 

23. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 364/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve 
vlastnictví kupujícího,  paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

24. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost (dle GP parc. č. st. 10/5 
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na které 
se nachází stavba garáže  ve vlastnictví kupujících, do podílového spoluvlastnictví 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.340,- 
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Kč, a to ideální podíl o velikosti  3/4 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši  1.755,- Kč  a  ideální podíl o velikosti  1/4 shora uvedeného 
pozemku  paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 585,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.19. 
 

25. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/9 ostatní 
plocha) o výměře 414 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, jehož součástí je 
dlážděná plocha a chodník, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 359.680,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 
1/2 shora uvedené části pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
179.840,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedené části pozemku panu 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 179.870,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

26. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 59/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba v podílovém spoluvlastnictví kupujících 
- budova č.p. 54, rodinný dům a stavba jiného vlastníka – přípojka podzemního 
kabelového vedení NN, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem 
prodeje, do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10 100,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 
1/2 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 5 050,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

27. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.1. 
 

28. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na stavby místní komunikace včetně odvodnění, 14 
parkovacích stání, chodníků a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby 
„Bytové domy Na Dlouhé“ mezi společností Rezidence na Dlouhé Olomouc, spol. 
s r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní 
cenu 484,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

29. schvaluje 

koupi částí pozemku parc. č. 109/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 109/28 ostatní 
plocha o výměře 51 m2, parc. č. 109/7 ostatní plocha o výměře 265 m2 , parc. č. 
109/20 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 109/22 ostatní plocha o výměře 44 
m2, parc. č. 109/24 ostatní plocha o výměře 31 m2, parc. č. 109/26 ostatní plocha 
o výměře 8 m2,) o celkové výměře 445 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti Rezidence na Dlouhé Olomouc, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 484,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

30. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/24/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Vision spol. s r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

31. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotky č. 515/5, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je 
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součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.455.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7719/185835 na společných 
částech předmětné nemovité věci dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

32. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotky č. 515/10, 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 960.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 3155/185835 na společných 
částech předmětné nemovité věci dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

33. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 95/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/38 ostatní 
plocha) o výměře 1 074 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jejíž součástí je 
zejména účelová komunikace, kdy na shora uvedené části pozemku se dále nachází, 
zejména vstupní schodiště včetně plošiny pro vozíčkáře, opěrné zídky u bočních 
vstupů, které jsou součástí budovy č. p. 951, jiná st., která je součástí pozemku parc. 
č. st. 1258 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
vlastnictví kupujícího, a dále stavby, zejména betonová plocha, kanalizační  přípojky 
s šachtami, vše ve vlastnictví kupujícího a stavby jiných vlastníků, zejména podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., optické kabelové vedení ve vlastnictví společnosti 
RIO Media a.s. a podzemní kabelové vedení VN ve vlastnictví společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem 
převodu, Univerzitě Palackého v Olomouci, za kupní cenu ve výši 987 500,- Kč dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

34. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 438/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 438/12 ostatní 
plocha) o výměře 22 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železniční dopravní cesty, státní organizaci – zejména stavba přístřešku pro cestující 
v rámci zastávky Olomouc - Hejčín, z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví České republiky a do práva hospodařit s majetkem státu Správě železniční 
dopravní cesty, státní organizaci za kupní cenu celkem ve výši 12.300,- Kč, z toho 
pozemek 8.300,- Kč a náklady 4.000,- Kč dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 
2.2. 
 

35. schvaluje 

prodej částí pozemků parc. č. 231 ostatní plocha o výměře 128 m2 a parc. č. 636/1 
ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 3 m2 (vše dle GP jako pozemek parc. č. 
231/1 ostatní plocha), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterých se nachází 
zděné oplocení s kovovou bránou ve vlastnictví kupujících, a to ideální podíl 1/2 
shora uvedených částí pozemků paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
110 307,50 Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedených částí pozemků panu 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 110 307,50 Kč dle dodatku č. 1 důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 
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36. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 231 ostatní plocha (dle GP parc. č. 231/2 ostatní 
plocha) o výměře 10 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterém se nachází 
oplocení s brankou, částečně kůlna na nářadí, dlažba a část okapového chodníku ve 
vlastnictví kupující, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 615,- Kč dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

37. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby na část pozemku parc. č. 
812/31 orná půda o výměře 629 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, jehož součástí 
budou stavby účelové komunikace a chodníku a na stavby veřejného osvětlení, 
vodovodního řadu a tlakové splaškové kanalizace budovaných v rámci stavby 
„Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby řadových RD Olomouc – Slavonín, Topolová 
ulice“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o., dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 
č. 3.1. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 6 - 10 
 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 k budoucí směnné smlouvě č. BSMS/OI/298/2011/Kli uzavřené 
dne 16.1.2012 ve znění pozdějších dodatků mezi statutárním městem Olomouc a 
společností STAFOS-REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 416/9 (dle GP nově vzniklá parc. č. 
416/82) orná půda o výměře 3 500 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve 
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 375 000 Kč 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 11 
 
 
 

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 včetně všech 
příloh  
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 12 
  
 
 

6 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 
veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 13 
 
 

7 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

upravenou Strategii ITI Olomoucké aglomerace po hodnocení řídicích orgánů 
operačních programů uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 14 
 
 

8 HMO - změna Zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 příspěvkové organizace Hřbitovy města 
Olomouce  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 15 
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9 Aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

aktualizovanou Zřizovací listinu JPO II Olomouc dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 

doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., primátora, podpisem Zřizovací listiny JPO II 
Olomouc  dle důvodové zprávy  
 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 16 
 
 
 
 

10 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2016 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 

výsledky kontrol v I. pololetí 2016 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 10.; hlasování č. 17, 18 
 
 
 

 

 

 

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

       RNDr. Ladislav Šnevajs  v. r. 
       náměstek primátora 

  

 


