USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 11. 9. 2017
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 16. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
program 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
1.

Kontrola usnesení ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení a podnětů ze zasedání ZMO dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
2.

Vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Vodovodu
Pomoraví, svazek obcí, na území SMOl

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
setrvání statutárního města Olomouce ve Vodovodu Pomoraví, svazek obcí.
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
3.

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
přeřazení budovy č. p. 433, Horní náměstí č. o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st.

372 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v Dlouhodobé
koncepci hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období 2016 – 2018 z
kategorie A nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji,
směně nebo darování, do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji, směně nebo
darování za podmínky prodeje pouze veřejnoprávní instituci Český rozhlas a dohody na
zřízení zajišťovacích závazků dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí,
obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je budova č. p. 132, rod. dům, včetně zděné a
dřevěné kůlny, plechové garáže a oplocení, pozemku parc. č. 209/3 zahrada včetně
oplocení, žumpy a studny a pozemku parc. č. 209/2 orná půda, oba v k. ú. Dětřichov nad
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, panu XXXXX za kupní cenu ve výši 433.000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
nevyhovuje žádosti
pobočného spolku Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4105 TUŘI o bezúplatný
převod, případně prodej pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 182, objekt občanské vybavenosti, Česká čtvrť
49 za symbolickou cenu dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX a pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Nemilany, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 182, objekt občanské
vybavenosti, Česká čtvrť 49 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 182, objekt občanské vybavenosti, Česká čtvrť
49 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
schvaluje
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/4, byt, v domě
č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti BPS-Prastav, s.r.o. za kupní cenu
ve výši 3.115.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
1304/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
7.
nevyhovuje
nabídce pana XXXXX, nabídce společnosti CONSALE s.r.o. a nabídce pana XXXXX na
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/4, byt, v domě
č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
8.
schvaluje
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to jednotky č. 308/4, byt, v domě
č. p. 308, 309, 310, Ovesná 17, 19, 21 na pozemku parc. č. st. 409, 410, 411, vše zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4895/61810 na společných
částech domu č. p. 308, 309, 310 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4895/61810 na
pozemku parc. č. st. 409, 410, 411, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 1 263
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
9.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictví kupujícího,
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společnosti EXMOORE INVESTMENTS s.r.o. za kupní cenu ve výši 568 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.6.
10.
revokuje
své usnesení ze dne 12. 6. 2017, bod 3, část 19 ve věci schválení prodeje spoluvlastnického
podílu o velikosti 922/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 579, Foerstrova 22, která
není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu celkem ve výši 122.626,- Kč do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 59/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.847,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 76/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 10.108,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 55/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.315,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.7.
11.
schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 922/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova
č. p. 579, Foerstrova 22, která není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu celkem ve
výši 122.626,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 59/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.847,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 76/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 10.108,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 55/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.315,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.7.
12.
revokuje
své usnesení ze dne 12. 6. 2017, bod 3, část 16 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č.
296/33 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství pro dům Polívkova 42,
44, 46, Olomouc za kupní cenu ve výši 1 590 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
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13.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 296/33 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
Společenství vlastníků pro dům Polívkova 42, 44, 46, Olomouc za kupní cenu ve výši 1 590
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
14.
souhlasí
se změnou prohlášení vlastníka k domu č. p. 693 na pozemku parc. č. st. 882 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle Dohody vlastníků jednotek o
změně jejich práv a povinností uzavřené dle ust. 1169 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
15.
schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 140/79 ostatní plocha o výměře 106 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního
města Olomouc se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
16.
schvaluje
darování části pozemku parc. č. 392/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 392/18 ostatní
plocha) o výměře 979 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
17.
schvaluje
darování pozemku parc. č. 751/5 trvalý travní porost o výměře 70 m2 v k. ú. Chomoutov,
obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
18.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.
555, obč. vyb., a pozemku parc. č. 449/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc z vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu celkem ve výši 22 081 700,- Kč dle kupní smlouvy, která tvoří
přílohu č. 3 důvodové zprávy bod č. 2.4.
19.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 158/1 orná půda o výměře 868 m2 a parc. č. 158/4 orná půda o
výměře 3 331 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 314 925,- Kč, a to
ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků z vlastnictví pana XXXXX za kupní
cenu ve výši 157 462,50 Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků z
vlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 157 462,50 Kč do vlastnictví statutárního
města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
20.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 158/7 orná půda o výměře 4 995 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc za
kupní cenu ve výši 374 625,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku
z vlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 187 312,50 Kč a ideální podíl o velikosti 1/2
shora uvedeného pozemku z vlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 187 312,50 Kč
do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
21.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 180/7 orná půda, parc. č. 180/8 orná půda a parc. č.
680/3 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.5.
22.

nevyhovuje žádosti
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paní XXXXX o směnu části pozemku parc. č. 180/8 orná půda o výměře 2 671 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za
pozemky parc. č. 1736/25 orná půda, parc. č. 1736/31 orná půda, parc. č. 1736/33 orná
půda a parc. č. 1736/55 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
vlastnictví paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
23.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 251/8 ostatní plocha o výměře 1040 m2 a parc. č. 251/55 ostatní
plocha o výměře o výměře 7 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví společnosti
Štýbnar & Finance s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši
1000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
24.
schvaluje
darování částí pozemků parc. č. 90/45 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/68 ostatní plocha) o
výměře 34 m2, parc. č. 90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/67 ostatní plocha) o výměře
152 m2, parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/131 ostatní plocha) o výměře 204
m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2,
parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/4 ostatní plocha) o výměře 4 m2, parc. č.
94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133 ostatní plocha) o výměře 750 m2, parc. č. 94/33
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/134 ostatní plocha) o výměře 17 m2, parc. č. 94/10 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/138 ostatní plocha) o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha) o výměře 6636 m2, parc. č. 94/58 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/135 ostatní plocha) o výměře 108 m2, parc. č. 94/78 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/141 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha
(dle GP pozemky parc. č. 94/145 ostatní plocha o výměře 447 m2 a parc. č. 94/146 ostatní
plocha o výměře 174 m2) o celkové výměře 621 m2, parc. č. 124/21 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2, parc. č. 94/40 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 94/148 ostatní plocha) o výměře 2188 m2, parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č.
123/19 ostatní plocha) o výměře 5 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172
ostatní plocha) o výměře 1087 m2 a parc. č. 93/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/171
ostatní plocha) o výměře 183 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4
ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/13 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/15
ostatní plocha o výměře 15 m2) o celkové výměře 19 m2 a parc. č. 72/8 ostatní plocha (dle
GP pozemky parc. č. 72/16 ostatní plocha o výměře 26 m2 a parc. č. 72/18 ostatní plocha o
výměře 13 m2) o celkové výměře 39 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc.
č. 959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/52 ostatní plocha) o výměře 3615 m2, parc. č.
1110/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1110/5 ostatní plocha) o výměře 267 m2, parc. č.
624/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 624/48 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 962/2
ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/4 ostatní plocha) o výměře 43 m2, parc. č. 964 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 964/4 ostatní plocha) o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 967/4 ostatní plocha) o výměře 233 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České republiky s právem
hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 2.7.
25.
schvaluje
darování částí pozemků parc. č. 1920/3 ostatní plocha (dle GP díly „a+c“) o celkové výměře
21 m2, parc. č. 1920/7 ostatní plocha (dle GP díly „d+e“) o celkové výměře 2 m2, parc. č.
1920/10 ostatní plocha (dle GP díl „f“) o výměře 17 m2, parc. č. 1920/11 ostatní plocha (dle
GP díl „b“) o výměře 7 m2 a parc. č. 635 vodní plocha (dle GP díl „g“) o výměře 33 m2, vše v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc do
vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
26.
nevyhovuje žádosti
spolku 1. HFK Olomouc spolek o bezúplatný převod pozemků parc. č. 885/7 zastavěná
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plocha a nádvoří, na němž se nachází stavba bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví spolku 1. HFK
Olomouc spolek, parc. č. 885/8 ostatní plocha, parc. č. 885/14 zastavěná plocha a nádvoří,
na němž se nachází stavba bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví spolku 1. HFK Olomouc spolek,
parc. č. 885/15 ostatní plocha, parc. č. 885/16 ostatní plocha, parc. č. 885/17 ostatní plocha,
parc. č. 885/22 zastavěná plocha nádvoří, na němž se nachází stavba bez čp/če, jiná st. ve
vlastnictví spolku 1. HFK Olomouc spolek, parc. č. 885/23 ostatní plocha, parc. č. 885/24
ostatní plocha, parc. č. 885/26 zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází stavba bez
čp/če, jiná st. ve vlastnictví spolku 1. HFK Olomouc spolek a parc. č. 885/27 ostatní plocha a
části pozemku parc. č. 1945/1 ostatní plocha o výměře 584 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
27.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
28.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
29.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 499 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
30.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 1500 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
31.
nevyhovuje žádosti
společnosti NEVI CZ s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře
400 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
32.
nevyhovuje žádosti
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 296 zahrada (dle GP parc.
č. 296/2 zahrada) o výměře 6 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.12.
33.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 841/129 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k.
ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
34.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 140/2 zahrada v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
35.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 154/3 zahrada a parc. č. st. 97 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zemědělská stavba, vše v k. ú. Loučka u
Bílska, obec Loučka dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
36.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 154/3 zahrada a parc. č. st. 97 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zemědělská stavba, vše v k. ú. Loučka u
Bílska, obec Loučka dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
37.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 176/1 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú.
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Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
38.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 158 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1964 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
39.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 320/1 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
40.
nevyhovuje žádosti
družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO AVION OLOMOUC o prodej částí pozemků parc. č. 480/3
ostatní plocha o výměře 429 m2 a parc. č. 470/3 ostatní plocha o výměře 94 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
41.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 50/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 50/4 ostatní
plocha) o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
42.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 457/1 ostatní plocha o výměře 118 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
43.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 812/30 orná půda (dle GP parc. č. 812/85 orná půda) o výměře
2 224 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu
ve výši 4 690 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
44.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 812/30 orná půda (dle GP parc. č. 812/86 orná půda) o výměře
1 151 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu
ve výši 1 462 921,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
45.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl., parc. č. 1647/3 orná půda, parc. č. 1647/4 orná
půda, parc. č. 1647/5 ostat. pl. a parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti STERCH – INTERNATIONAL s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 570
195,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
46.
schvaluje
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost STERCH-INTERNATIONAL s.r.o. je povinna nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemky parc. č. 1647/2 ostat. pl., parc. č.
1647/3 orná půda, parc. č. 1647/4 orná půda, parc. č. 1647/5 ostat. pl. a parc. č. 1647/6 orná
půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ke koupi za kupní cenu 4 570 195,- Kč,
pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout
překupníkovi statutárnímu městu Olomouc výše uvedené pozemky nebo jejich části za kupní
cenu 690,- Kč/m2, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní
právo se zřizuje na dobu určitou do 15. 9. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
47.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 429/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 429/26 ostatní plocha) o
výměře 290 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní
cenu ve výši 529.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
48.

schvaluje
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prodej části pozemku parc. č. 102 ostatní plocha (dle GP parc. č. 102/4 ostatní plocha) o
výměře 25 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 21 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
2.26.
49.
schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada (dle GP
parc. č. 62/2 ostatní plocha) o výměře 13 m2 a části pozemku parc. č. 810/1 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 810/3 ostatní plocha) o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
panu XXXXX za kupní cenu ve výši 20.580,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
50.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 146/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba budovy č. p. 1056, byt. dům, ve vlastnictví
kupujícího, společnosti České dráhy, a.s. za kupní cenu ve výši 59.630,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.28.
51.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 125/5 ostatní plocha) o
výměře 34 m2 a části pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 120/12 ostatní
plocha) o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ENDL + K a.s. za
kupní cenu ve výši 73.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.29.
52.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 57/3 zahrada a část pozemku parc. č. 575/1 zahrada (dle GP parc.
č. 575/13 zahrada) o výměře 72 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, manželům XXXXX
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 243 500,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 2.31.
53.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 338/8 zahrada (dle GP parc. č. 338/8 zahrada) o výměře 68
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za
kupní cenu ve výši 130 823,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.32.
54.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 338/8 zahrada (dle GP parc. č. 338/15 zahrada) o výměře 16
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti BPS CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši 34 622,Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
55.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 338/8 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34.
56.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 1092/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího,
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 68 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 2.35.
57.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 232 trvalý travní porost a parc. č. 233 trvalý travní porost, vše v k. ú.
Mutkov, obec Mutkov paní XXXXX za kupní cenu ve výši 9.700,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 2.36.
58.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 320/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 320/5 trvalý travní
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porost) o výměře 16 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti ARPRO spol. s r. o. za
kupní cenu ve výši 27 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.37.
59.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 247/6 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 20 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
2.38.
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
4.

Záměr nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr nabytí souboru nemovitých věcí a movitých věcí, to vše se všemi součástmi a
příslušenstvím, projektových dokumentací a práv k duševnímu vlastnictví k projektovým
dokumentacím a práv a povinností ze správních rozhodnutí, vše dle důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA zajistit alokaci částky ve výši kupní ceny
dle důvodové zprávy v návrhu rozpočtu pro rok 2018
T:
prosinec 2017
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.
ukládá
Radě města Olomouce předložit Zastupitelstvu města Olomouce znění kupní smlouvy a
smlouvy o postoupení licence, práv a povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního
povolení
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Rada města Olomouce
Předložil:

Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
5.

Majetkoprávní záležitosti OI

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
budoucí darování části pozemku parc.č. 775/1 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec
Olomouc dle situačního nákresu o rozsahu cca 25 m2, který je ve vlastnictví Olomouckého
kraje, náležící do práva hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Olomouc,
3.

schvaluje
9

budoucí darování části pozemku parc.č. 540/32 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc
dle situačního nákresu o rozsahu cca 23,5 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouc do
vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření náležející Správě silnic Olomouckého
kraje bezúplatně,
4.
schvaluje
koupi částí pozemku parc.č. 1/1 (dle GP díl b+c) zahrada o výměře 8 m2, části pozemku
parc.č. st. 3/1 (dle GP díl a) zastavitelná plocha o výměře 9 m2 a části pozemku parc.č. 1/14
(dle GP díl d) ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou v
podílovém spoluvlastnictví XXXXX za kupní cenu ve výši 55 392,- Kč,
5.
schvaluje
směnu pozemku parc.č. 249/25 trvalý travní porost o výměře 166 m2 a části pozemku
parc.č. 265/5 orná půda (dle GP parc. č. 265/30) o výměře 1 800 m2, vše v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku parc.
č. 249/3 trvalý travní porost (dle GP parc.č. 249/30) o výměře 1 966 m2, v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví XXXXX bez cenového doplatku.
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
6.

Rozpočtové změny roku 2017

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 část A a upravenou část B
včetně všech příloh
2.
schvaluje
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 - část B včetně
všech příloh
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
7.

Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o
námitkách

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Souboru změn č. I.A.2 Územního plánu
Olomouc, které je přílohou tohoto usnesení
Předložil:
Bod programu:
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Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
8.

Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc - vydání
souboru

Zastupitelstvo města Olomouce
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1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Soubor změn č. I.A.2 není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1 schválené
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 1 vydané
usnesením č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011
3. se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Olomouckého kraje
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) Soubor změn č. I.A.2 formou opatření
obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
4.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v
platném znění, vydání Souboru změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc
T:
ihned
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Bod programu:
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Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
9.

Soubor změn č. I.B Územního plánu Olomouc - vydání souboru

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Soubor změn č. I.B není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1 schválené
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 1 vydané
usnesením č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011
3. se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Olomouckého kraje
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) Soubor změn č. I.B formou opatření
obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
4.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v
platném znění, vydání Souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc
T:
ihned
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Bod programu:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
10.

11

11

Změna č. III Územního plánu Olomouc – výběr varianty

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, variantu D/ Změny č. III Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořízení Změny č. III. Územního plánu Olomouc ve
variantě D/
T:
ihned
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Bod programu:
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Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
11.

Pořízení změny č. VI. Územního plánu Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s § 44 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, pořízení Změny č. VI. Územního plánu Olomouce v lokalitě Andělská
3.
určuje
RNDr. Aleše Jakubce, PhD., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení
Změny č. VI. Územního plánu Olomouce v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
4.
ukládá
OKR zahájit pořízení Změny č. VI. Územního plánu Olomouce ve schváleném rozsahu
T:
září 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5.
souhlasí
s předložením ostatních návrhů fyzických a právnických osob na pořízení změn Územního
plánu Olomouc společně se zprávou o uplatňování územního plánu
Předložil:
Bod programu:
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Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
12.

Ochrana ovzduší v Olomouci

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
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Bod programu:
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13.

Veřejnoprávní smlouvy – dotace na ITI Olomoucké aglomerace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Hranice podle přílohy
č. 1 důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Šternberk podle
přílohy č. 2 důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Uničov podle přílohy č.
3 důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Litovel podle přílohy č.
4 důvodové zprávy
6.
schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Mohelnice podle
přílohy č. 5 důvodové zprávy
7.
schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Lipník nad Bečvou
podle přílohy č. 6 důvodové zprávy
8.
schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Konice podle přílohy č.
7 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

15

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
14.

Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Statut Fondu pomoci olomouckým dětem dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy
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Předložil:
Bod programu:

16

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
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 Marcelu Gromnicovou, pana Ing. Vladimíra Buka, paní
Františku Čižmářovou, pana Mgr. Romana Dvorského, paní Mgr. Miroslavu Ferancovou,
pana Rudolfa Filkásze, paní Dagmaru Hrbkovou, pana Ing. Miroslava Indrucha, paní Alenu
Koblihovou, pana PhDr. Květoslava Krejčího, pana Vlastimila Krejčiříka, pana Ing. Jiřího
Kropáče, MBA, pana PhDr. Jaroslava Malinu, paní Annu Musilovou, pana PhDr. Jiřího
Popelku, paní Marcelu Rampouchovou, pana Ing. Karla Robenka, paní Ing. Jarmilu
Robenkovou, pana JUDr. Jiřího Růžičku, paní Jarmilu Ryšánkovou, pana Jaroslava Tichého,
pana Pavla Toběrného, pana Mgr. Martina Vysoudila a pana Františka Vávru pro funkční
období 2017 – 2021
3.
bere na vědomí
vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Olomouci pana Mgr. Miroslava Výmoly,
pana PhDr. Martina Kučery a pana Aloise Svobody
Předložil:
Bod programu:

17

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
16.

Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací
listiny a bezúplatný převod majetku

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu Přílohy č.1 Zřizovací listiny a bezúplatný převod majetku dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

18

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
17.

Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

14

změnu Zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce dle důvodové
zprávy
Předložil:
Bod programu:

19

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
18.

Partnerská smlouva s městem Kunming

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
schvaluje
Partnerskou smlouvu mezi Olomoucí a městem Kunming v ČLR dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

20

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
19.

Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2017

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávy z kontrol provedených v I. pololetí 2017
Předložil:
Bod programu:

kontrolní výbor
20.

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

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