
 

USNESENÍ 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 19. 12. 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 13. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

upravený program 13. 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 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. 4 
 
 
 

3 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: 3.; hlasování č. 5 
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4 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu k "Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2017" včetně všech příloh 
 

2. schvaluje 

a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2017, se splatností 1 rok,                        
u Komerční banky, a.s. 
b) návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 dle důvodové zprávy včetně všech příloh 
c) závazné ukazatele roku 2017 dle důvodové zprávy 
d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2017 
dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2017 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
 
 

5 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotky č. 515/7, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.900.000 Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7534/185835 na společných 
částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. nevyhovuje 

nabídce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a nabídce 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci prodeje jednotky vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 515/7, 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 dle důvodové zprávy bod 
č. 1.1. 
 

3. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotky č. 515/8, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.311.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5321/185835 na společných 
částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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4. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytové jednotky č. 
670/19 v domě č. p. 670, 671, Rožňavská 12, 14, na pozemku parc. č. st. 919, 935, 
1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
2585/26473 na domě č. p. 670, 671 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
2585/26473 na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti xxxxxxxxxxxx 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 2.005.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

5. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxx o uzavření dodatku ke kupní smlouvě 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, kterým by došlo ke snížení kupní ceny o částku 
odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí související s převodem dle uvedené 
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

6. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 17. 10. 2016, bod 3, část 1 ve věci schválení změny  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 xxxxxxxxxxxxxxxx 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 kupujícím uhrazena do 30. 6. 2017 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

7. nevyhovuje žádosti 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 87/21 zahrada v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

8. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1261 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupující, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22.420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

9. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st.1261 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, 
garáž, za kupní cenu ve výši 7.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

10. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 480/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 480/47 ostatní 
plocha) o výměře 71 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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za kupní cenu ve výši 96.800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

11. schvaluje 

nepřijetí nabídky manželů Vladimíra a Ivony Vyhnálkových na uplatnění předkupního 
práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. 
st. 431 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 

12. schvaluje 

nepřijetí nabídky xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx na 
uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, 
garáž, na pozemku parc. č. st. 440 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

13. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxx o koupi části pozemku parc. č. 1444/8 orná půda o výměře 
1339 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

14. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. st. 601 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2, na 
kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, 
pozemku parc. č. st. 664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, na kterém se 
nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, a pozemku 
parc. č. 529/1 ostatní plocha o výměře 4 891 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železniční dopravní cesty, státní  organizaci do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 8 097 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

15. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. 1530 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 35 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

16. schvaluje 

bezúplatný převod pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc včetně komunikace z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

17. nevyhovuje 

nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemků parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc včetně komunikace z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 

18. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3, bod 13 dodatku důvodové 
zprávy ve věci schválení směny části pozemku parc. č. 677/1 ostat. pl. o výměře 996 
m2 (dle GP parc. č. 677/6 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
ČR - Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje za část komunikace ve 
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vlastnictví statutárního města Olomouce nacházející se na části pozemku parc. č. 
677/1 ostat. pl. o výměře 933 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s tím, že směna 
bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

19. nevyhovuje žádosti 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství 
policie Olomouckého kraje o zařazení části pozemku parc. č. 451/25 ostatní plocha o 
výměře 26 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc do směny dle důvodové zprávy bod č. 
2.7. 
 

20. schvaluje 

směnu části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 677/6 ostatní 
plocha) o výměře 996 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie 
Olomouckého kraje za část pozemku parc. č. 451/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
451/117 ostatní plocha) o výměře 442 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, jejíž součástí 
je komunikace, ve vlastnictví statutárního města Olomouce a část komunikace ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce nacházející se na části pozemku parc. č. 
677/1 ostatní plocha o výměře 933 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s tím, že ČR 
– Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 969 203,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

21. schvaluje 

směnu části pozemku parc. č. 1248/30 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 12 m2 v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc, jehož součástí je zejména dlážděný vjezd, a části 
pozemku parc. č. 1248/31 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 12 m2, v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc, jehož součástí jsou zejména dlážděné vjezdy, vše ve společném 
jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 
74/12 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 24 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že směna bude realizována bez 
doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

22. schvaluje 

směnu části pozemku parc. č. 21/6 zahrada (dle GP díl „b“) o výměře 27 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, na které se nachází zejména místní komunikace IV. třídy 
(chodník) ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a části pozemku parc. č. st. 
185/1 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP díl „a“) o výměře 34 m2, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, na které se nachází zejména místní komunikace IV. třídy (chodník) 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce a stavba přípojky dešťové kanalizace ve 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba ve společném 
jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za část pozemku parc. 
č. 20/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 20/8 ostatní plocha) o výměře 45 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se 
nachází zejména stavba zděného přístřešku na komunální odpad a oplocení ve 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 10 759,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

23. schvaluje 

darování části pozemku parc. č. 604/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 604/9 
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16 m2, na které se nachází stavba – zádveří s 
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terasou k budově č. p. 4, bydlení, ve vlastnictví obdarovaného, části pozemku parc. 
č. 248/1 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 110 m2, na které se nachází stavba 
- přístavba terasy a kuchyně k budově č. p. 4, bydlení, ve vlastnictví obdarovaného, a 
části pozemku parc. č. 249 zahrada (dle GP díl „b“) o výměře 252 m2, na které se 
nachází stavba - přístavba terasy a kuchyně k budově č. p. 4, bydlení, ve vlastnictví 
obdarovaného, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc církevní organizaci Hospic 
na Svatém Kopečku se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

24. schvaluje 

prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 604/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 604/9 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16 m2, 
parc. č. 248/1 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 110 m2 a parc. č. 249 zahrada 
(dle GP díl „b“) o výměře 252 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc za 
období od 1. 1. 2014 do dne předcházejícího dni zápisu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí ve výši 35,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši 
bezdůvodného obohacení by byla uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 2.10. 
 

25. schvaluje 

směnu části pozemku parc. č. 248/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 248/1 ostatní 
plocha) o výměře 1 159 m2, jehož součástí je betonová plocha, části pozemku parc. 
č. 249 zahrada (dle GP parc. č. 249 zahrada) o výměře 46 m2, pozemku parc. č. 250 
zahrada, jehož součástí je studna s vodovodní šachtou, a pozemku parc. č. 251/3 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí jsou budova bez čp/če, jiná st., a dále 
vedlejší stavby -  autobusová čekárna, trafika, oplocení a studna, vše v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek 
parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, jehož součástí je budova 
bez čp/če, obč. vyb., pozemek parc. č. 121 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 
m2, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., pozemek parc. č. 122 ostatní 
plocha o výměře 2 320 m2, jehož součástí je dlážděný chodník a zděné oplocení, a 
pozemek parc. č. 123 ostatní plocha o výměře 2 794 m2, jehož součástí je dlážděný 
chodník a zděné oplocení, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví 
církevní organizace Královská kanonie premonstrátů na Strahově s tím, že směna 
bude realizována bez doplatku cenového rozdílu se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 2.11. 
 

26. nevyhovuje žádosti 

pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Olomouc- Černovír o bezúplatný převod, 
případně prodej části pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 85 m2 a částí pozemku 
parc. č. 1215 ostatní plocha o celkové výměře 15 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

27. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 6 zahrada části pozemku parc. 
č. 1046/1 ostatní plocha o výměře 35 m2, části pozemku parc. č. 1215 ostatní plocha 
o výměře 138 m2 a části pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
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28. nevyhovuje žádosti 

společnosti Mateřská škola a školní jídelna Kopretinka Olomouc, s.r.o. o prodej 
pozemku parc. č. 452/12 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

29. nevyhovuje žádosti 

společnosti RM Cars trading s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 1609 ostatní plocha v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

30. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 350/6 ostatní plocha o výměře 
960 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

31. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 443/5 ostatní plocha v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

32. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 267 ostatní 
plocha o výměře 84 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.18. 
 

33. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 1000/2 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. st. 623 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

34. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 576/2 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 2534 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

35. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 74/ 1 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. st.762 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 29 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

36. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 6/3 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. st. 2559 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

37. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 111/2 ostatní plocha 
o výměře 37 m2, části pozemku parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 371 m2 a 
části pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 

38. schvaluje 

změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/5/2013/S ze dne 31. 7. 
2013 uzavřené se společností CARMAN-HOME, s.r.o., jejímž předmětem je budoucí 
prodej pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a části pozemku parc. 
č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v 
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k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, spočívající v prodloužení 
termínu pro uzavření kupní smlouvy z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017 se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 

39. nevyhovuje žádosti 

společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. o prodloužení termínu pro uzavření kupní 
smlouvy do 31. 12. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 

40. nevyhovuje žádosti 

společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. o prodloužení termínu pro uzavření kupní 
smlouvy do 31. 12. 2018, popř. do 31. 12. 2019 při zachování stávajících náležitostí 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/5/2013/S ze dne 31. 7. 2013 
uzavřené se společností CARMAN-HOME, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 

41. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti OLC Systems s.r.o. za kupní cenu ve výši 507 045,- Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 

42. schvaluje 

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník společnost OLC Systems s.r.o. je povinna nabídnout 
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. 1721/6 ostatní plocha 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 507 045,- Kč, 
pokud by jej chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout 
překupníkovi statutárnímu městu Olomouc výše uvedený pozemek nebo jeho část za 
kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by jej chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy 
toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 29. 8. 2021 dle důvodové zprávy 
bod č. 2.25. 
 

43. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 147/2 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 483 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2.26. 
 

44. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 532/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1294 
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
jehož součástí je budova trafostanice, společnosti Technické služby města 
Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 11 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 

45. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1071/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 230 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 

46. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 117 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 117/4 zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 10 700,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.29. 
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47. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 314/5 ostatní 
plocha) o výměře 38 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
Moravel a.s. za kupní cenu ve výši 36.900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 

48. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

49. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 138,50 Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 

50. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 138,50 Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

51. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 149/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího,  panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 208,50 Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

52. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 149/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího,  panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 208,50 Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 

53. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 73/23341 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 207,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

54. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění 
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manželů za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

55. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 

56. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 149/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 417,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 

57. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 293/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 20 484,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 

58. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 

59. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 138,50 Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

60. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 138,50 Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 

61. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 73/23341 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 207,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
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62. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 

63. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 4559/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, Stavebnímu bytovému družstvu za kupní cenu 318 726,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

64. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména 
budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 

65. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 848/6 ostatní 
plocha) o výměře 15 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází 
stavba - oplocení ve vlastnictví kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 21 320,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.33. 
 

66. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 288/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 196, objekt k bydlení, ve vlastnictví 
kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společném jmění manželů 
za kupní cenu ve výši 142 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 

67. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 501/29 ostatní plocha a pozemku parc. č. 502/5 ostatní 
plocha, oba v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany, společnosti WEBA Olomouc, s.r.o., 
za kupní cenu ve výši 15.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 

68. schvaluje 

prodej pozemků parc. č. 812/73 ostatní plocha, parc. č. 812/74 ostatní plocha, parc. 
č. 812/75 ostatní plocha, parc. č. 812/76 ostatní plocha, parc. č. 812/77 ostatní 
plocha a parc. č. 812/78 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. za kupní cenu ve výši 43 993,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.36. 
 

69. schvaluje 

darování pozemku parc. č. 221/20 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc a části pozemku parc. č. 200/56 orná půda (dle GP parc. č. 200/86 
orná půda o výměře 20 m2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z podílového 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a ze společného jmění manželů 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) do vlastnictví 
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statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

70. schvaluje 

darování pozemků parc. č. 311/2, parc. č. 311/3, parc. č. 311/7, parc. č. 326/2 a parc. 
č. 326/3, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví 
společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

71. schvaluje 

darování částí pozemků parc. č. 79/30 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/46 ostatní 
plocha) o výměře 218 m2, parc. č. 79/31 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/43 ostatní 
plocha) o výměře 22 m2 a parc. č. 198 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/37 ostatní 
plocha) o výměře 162 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

72. schvaluje 

darování částí pozemku parc. č. 115/19 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/31 
ostatní plocha o výměře 51 m2, na které se nachází stavba dělícího ostrůvku vč. 
zábradlí ve vlastnictví dárce, který není součástí pozemku, a parc. č. 115/32 ostatní 
plocha o výměře 11 m2, na které se nachází stavba chodníku ve vlastnictví dárce, 
který není součástí pozemku) o celkové výměře 62 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
částí pozemku parc. č. 79/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/42 ostatní plocha o 
výměře 265 m2, na které se nachází stavba chodníku se zahrazovacími sloupky a 
veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce, které nejsou součástí pozemku, parc. č. 79/44 
ostatní plocha o výměře 248 m2, na které se nachází stavba dělícího ostrůvku vč. 
zábradlí a veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce, které nejsou součástí pozemku, 
parc. č. 79/45 ostatní plocha o výměře 333 m2, na které se nachází stavba 
komunikace, chodníku, odstavných stání a veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce, 
které nejsou součástí pozemku) o celkové výměře 846 m2, částí pozemku parc. č. 
79/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/34 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 
79/35 ostatní plocha o výměře 81 m2, na které se nachází stavba komunikace, 
chodníku a veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce, které nejsou součástí pozemku, 
parc. č. 79/36 ostatní plocha o výměře 35 m2, na které se nachází stavba 
směrovacího ostrůvku a veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce, které nejsou součástí 
pozemku, a parc. č. 79/41 díl „a“ ostatní plocha o výměře 36 m2, na které se nachází 
stavba směrovacího ostrůvku a veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce, které nejsou 
součástí pozemku) o celkové výměře 160 m2 a části pozemku parc. č. 85/31 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 79/41 díl „b“ ostatní plocha, na které se nachází stavba 
směrovacího ostrůvku ve vlastnictví dárce, které nejsou součástí pozemku) o výměře 
5 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

73. nevyhovuje žádosti 

Olomouckého kraje o darování části pozemku parc. č. 79/2 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 79/47 ostatní plocha) o výměře 144 m2 a části pozemku parc. č. 79/3 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 79/39 ostatní plocha) o výměře 30 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
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74. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 101.1 Komunikace – 
částečně, SO 102.1 Chodníky – částečně a SO 401 Veřejné osvětlení budované v 
rámci akce „II/448 a II/446 Olomouc – okružní křižovatka ulic Dobrovského a Na 
Střelnici“ s Olomouckým krajem jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

75. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

76. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební 
a.s. a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

77. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/9/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Štýbnar & 
Finance s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 8 - 10 
 
 

6 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 835/10 ostatní plocha o výměře 134 
m2, k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu ve výši 127.300,- Kč, 
 

3. schvaluje 

koupi pozemků parc.č. 51/3 ostatní plocha o výměře 1 067 m2, parc.č. 51/4 ostatní 
plocha o výměře 427 m2, parc.č. 575/12 ostatní plocha o výměře 5 071 m2 a část 
pozemku parc.č. 51/10 ostatní plocha (dle GP parc.č. 51/21) o výměře 4 194 m2, vše 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc.č. 311/4 ostatní 
plocha o výměře 704 m2 a parc.č. 311/5 ostatní plocha o výměře 626 m2, oba v k.ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví 
statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 9 273 000,- Kč v souladu s 
důvodovou zprávou, 
 

4. schvaluje 

darování částí pozemku parc. č. 601/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 
601/26 o výměře 36 m2; pozemek parc. č. 601/27 o výměře 34 m2; díl „a“ o výměře 
41 m2, který se slučuje do pozemku parc. č. 590/1; díl „b“ o výměře 32 m2, který se 
slučuje do pozemku parc. č. 590/2), vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 



 14 

Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví statutárního města Olomouc. Statutární 
město Olomouc uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. 
 

5. schvaluje 

koupi pozemku parc.č. 416/22 orná půda o výměře 4 791 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouce ve vlastnictví společnosti Technologický park a.s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 6 100 000,- Kč + DPH, 
 

6. schvaluje 

prodej části pozemku parc.č. 116/5 ostatní plocha (dle GP parc.č. 116/138) o výměře 
457 m2 a části pozemku parc.č. 75/135 ostatní plocha (dle GP parc.č. 75/158) o 
výměře 39 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc do vlastnictví společnosti GERI Plus s.r.o. za celkovou prodejní cenu 
ve výši 2 300 000,- Kč, 
 

7. schvaluje 

koupi pozemku parc.č. 20 ostatní plocha o výměře 50 m2 a pozemku dle GP parc.č. 
49/1 ostatní plocha o výměře 1 035 m2, , oba v k.ú. Nové Sady u Olomouc, obec 
Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouc 
za celkovou kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 11 - 14 
 
 

7 OZV č. 6/2016 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky. 
 

2. vydává 

OZV č.6/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 16 
 
 

8 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2016  o nočním klidu 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 17 
 
 

9 Obecně závazná vyhláška č. 8/2016  o školských obvodech 
základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Olomouc 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2016  o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc, s účinností od 1.1.2017, dle upravené 
přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele základních a mateřských škol 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 18 
 
 

10 Obecně závazná vyhláška č. 9/2016 o školských obvodech 
spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární 
město Olomouc 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2016  o školských obvodech spádových mateřských 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, s účinností od 1.1.2017, dle 
přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele základních a mateřských škol 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 19 
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11 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Dodatek č.7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Řezníčkova 1, Dodatek č.5 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Fakultní základní škola dr.Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 
21, Dodatek č.5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 dle příloh důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 20 
 
 

12 Sdružení obcí střední Moravy 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

znění nových stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy, 
předložené správním výborem SOSM, dle přílohy 
 

3. schvaluje 

rezignaci SMOl na členství v dobrovolném svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy 
k termínu 30. 6. 2017 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 12.; hlasování č. 21 
 
 

13 Plán odpadového hospodářství SMOl 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce na období 2017 - 2023 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 22 
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14 Statut Fondu pomoci olomouckým dětem 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu                                                                
 

2. schvaluje 

Statut Fondu pomoci olomouckým dětem, dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 23 
 
 

15 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. volí 

v souladu se zákonem  č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do 
funkce přísedících Okresního soudu v Olomouci paní Jaroslavu Dvořákovou a pana 
Aloise Svobodu pro funkční období 2017 – 2021 
 

3. bere na vědomí 

vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Yvony Pavelkové 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 15.; hlasování č. 24 
 
 

16 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

názvy ulic dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle stanovených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 15 
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17 Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. promíjí 

pohledávky dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 25 
 
 

18 SK Sigma Olomouc - delegování zástupce SMOl na valnou 
hromadu společnosti 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 

zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. 
s platností pro termín valné hromady i případný náhradní termín dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 18.; hlasování č. 7 
 
 

19 Změna ve složení kontrolního výboru, Plán kontrolní činnosti 
KV na I. pololetí 2017 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu a rezignaci Ing. Evžena Horáčka na funkci člena 
kontrolního výboru ZMO 
 

2. zvolilo 

členem kontrolního výboru Radovana Mičolu 
 

3. schvaluje 

Plán kontrolní činnosti KV na I. pololetí 2017 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 19.; hlasování č. 26 
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20 Předání dortu radě města 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předání dortu Radě města k 1. výročí pořizování stavební uzávěry v lokalitě Šantova 
ulice 
 

Předložil: členové zastupitelstva města 
Bod programu: 21.; hlasování č. 27 
 
 
 
 

 

 

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

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

  

 


