USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 13. 11. 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 17. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
program 17. 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
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
2.

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k podílu 611/8619 na budově č. p. 141, 142 na pozemku parc. č. st. 558
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.1.
2.
schvaluje
ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/4, 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, v majetku statutárního města
Olomouce do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/6, 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, v majetku statutárního města

Olomouce do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
přeřazení jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky
č. 515/4, 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, 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
nevyhovuje
návrhu společnosti EXMOORE INVESTMENTS s.r.o. o odkoupení 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, za kupní cenu ve výši 28 400,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2016 bod programu č. 5., bod č. 2.6. důvodové zprávy, ve věci
schválení bezúplatného převodu 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. 2.1.
7.
nevyhovuje
nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku parc.
č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce v případě, že předmětný pozemek bude převeden do vlastnictví Olomouckého
kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
8.
souhlasí
s převodem pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
9.
neschvaluje
nabytí pozemků parc. č. 324/165 ostatní plocha o výměře 11 250 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc a parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 2 629 m2 v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
10.
schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
11.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012 bod programu č. 3., bod. č. 2. důvodové zprávy ve věci
nevyhovění žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný
převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
12.
nevyhovuje žádosti
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č.
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647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 11 důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 115/4 ostat. pl. (dle GP parc. č.
115/4 ostat. pl.) o výměře 24 m2 a částí pozemku parc. č. 115/1 ostat. pl. (dle GP parc. č.
115/25 ostat. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 115/26 ostat. pl. o výměře 84 m2 a parc. č. 115/27
ostat. pl. o výměře 33 m2) o celkové výměře 156 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 2.4.
14.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 11 důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 115/17 ostat. pl. (dle GP parc. č.
115/22 ostat. pl. díl „c“ o výměře 235 m2 a parc č. 115/23 ostat. pl. o výměře 66 m2)
o celkové výměře 301 m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22
ostat. pl. díl „c1“) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
15.
schvaluje
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/40
ostatní plocha o výměře 12 m2 a parc. č. 115/41 ostatní plocha o výměře 10 m2) o celkové
výměře 22 m2 a částí pozemku parc. č. 115/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/39 ostatní
plocha o výměře 33 m2, parc. č. 115/36 ostatní plocha o výměře 84 m2 a parc. č. 115/34
ostatní plocha o výměře 18 m2) o celkové výměře 135 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 2.4.
16.
schvaluje
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl
„b“ ostatní plocha o výměře 235 m2 a parc. č. 115/35 ostatní plocha o výměře 66 m2)
o celkové výměře 301 m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostatní plocha (dle GP parc. č.
115/37 díl „a“ ostatní plocha) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 2.4.
17.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 8 důvodové zprávy ve věci
odprodeje části pozemku parc. č. 590/1 ostat. pl. o výměře 19 m2 (dle GP díl „b“) a části
pozemku parc. č. 601/25 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc společnosti Apis Trading s.r.o. za kupní cenu ve výši 37 500,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
18.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 744 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú.
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
19.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 380/136 ostatní plocha a parc. č. 401/28 orná půda,
oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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20.
schvaluje
ponechání pozemku parc. č. 380/136 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc v majetku
statutárního města Olomouc pro případné pro směny a náhrady za pozemky soukromé,
dotčené pozemky veřejných prostranství, veřejné rekreace, dopravní infrastruktury, případně
veřejně prospěšnými stavbami v souladu se stanoviskem OKR dle důvodové zprávy bod č.
2.7.
21.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 158/22 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc za kupní cenu ve výši 16 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
22.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 332/8 zahrada a parc. č. 336/7 orná půda, oba
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
23.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 206 ostatní plocha, pozemku parc. č. 207 trvalý
travní porost a pozemku parc. č. 208 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, popř.
o prodej části pozemku parc. č. 206 ostatní plocha o výměře 33 m2, části pozemku parc. č.
207 trvalý travní porost o výměře 262 m2 a části pozemku parc. č. 208 o výměře 122 m2,
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
24.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 206 ostatní plocha o výměře 321 m2, části
pozemku parc. č. 207 trvalý travní porost o výměře 95 m2 a části pozemku parc. č. 208
zahrada o výměře 203 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.11.
25.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 164/1 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
26.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 913/42 orná půda o výměře 36 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 265/8 ostatní plocha o výměře 13 m2 a
parc. č. 2/95 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.13.
27.
trvá
na usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2016 ve věci nevyhovění žádosti paní XXXXX, paní XXXXX,
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 342/3 o výměře 30 m2 a parc.
č. 715/3 o výměře 95 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
28.
schvaluje
změnu náležitostí u směny 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
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součástí je dlážděný chodník a zděné oplocení, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve
vlastnictví církevní organizace Královská kanonie premonstrátů na Strahově, spočívající ve
vypuštění náležitostí týkajících se zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 120
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc, ve prospěch církevní organizace Římskokatolická farnost Svatý
Kopeček u Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
29.
schvaluje
prodej ideálního podílu o velikosti 4119/46682 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 Olomouc za kupní cenu ve výši 287 965,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.16.
30.
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,
do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 10 277,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.16.
31.
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, XXXXX
za kupní cenu ve výši 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
32.
uděluje
předběžný souhlas se zjištěným průběhem a označením hranic v terénu a s ostatními
uvedenými výsledky šetření v k. ú. Hynkov, obec Příkazy - II. etapa dle důvodové zprávy bod
č. 2.17.
33.
schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 1042 ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za období od 12. 4. 2014 do 31. 8. 2017 ve výši
23.538,- Kč včetně DPH společnosti SAN Balcárkova s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 3.1.
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
3.

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
koupi části pozemku parc.č. 78/24 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle
přiloženého geometrického plánu, která je v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, XXXXX a
XXXXX za kupní cenu ve výši 3 220,- Kč,
3.
schvaluje
budoucí darování částí pozemků parc.č. 1028/19 o rozsahu cca 9 m2, parc.č. 1028/20 o
rozsahu cca 2 m2, parc.č. 1026/21 o rozsahu cca 10 m2 vše ostatní plocha v k.ú. Řepčín,
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obec Olomouc dle situačního nákresu, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem
hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
4.
schvaluje
převod projektových dokumentací a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci
investičních akcí „Lesní cesta Berounka“ a „Lesní cesta Okružní“ ze statutárního města
Olomouc („převodce“) na Lesy města Olomouce, a.s. („nabyvatel“),
5.
neschvaluje
požadované kupní ceny za m2 jednotlivých vlastníků uvedené v důvodové zprávě,
6.
schvaluje
navržený postup dle důvodové zprávy.
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
4.

Pracovní skupina ZMO k problematice provozu
vodohospodářské infrastruktury

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
členy a náhradníky pracovní skupiny dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
5.

Nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně jejích příloh
2.
schvaluje
koupi souboru věcí a práv, tvořeného nemovitými věcmi pozemkem parc. č. st. 895/3, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, pozemkem parc. č. st.
1290, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech.
vyb., památkově chráněné území, pozemkem parc. č. st. 1940, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., památkově chráněné území,
pozemkem parc. č. st. 2002, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bez čp/če, jiná st., pozemkem parc. č. 449/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, památkově chráněné území, pozemkem parc. č. 449/3, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, památkově chráněné území, pozemkem
parc. č. 449/31, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
památkově chráněné území, pozemkem parc. č. 449/37, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, památkově chráněné území, pozemkem parc. č. 449/40, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, památkově chráněné území, a
to včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc,
movitými věcmi dle v příloze předloženého seznamu movitých věcí, včetně jejich součástí a
příslušenství , projektovou dokumentací pro územní řízení o umístění stavby „Multifunkční
hala – stavební úpravy, přístavba zimního stadionu a parkovací dům“ ve městě Olomouci
v katastrálním území Nová Ulice na pozemcích p. č. 449/1 (ostatní plocha), p. č. 2134
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(ostatní plocha), p. č. 449/2 (ostatní plocha), p. č.449/36 (ostatní plocha), p. č. 449/43
(ostatní plocha), p. č. 449/42 (ostatní plocha), p. č. 449/41 (ostatní plocha), p. č. 449/40
(ostatní plocha), p. č. 875/1 (ostatní plocha), p. č. 868/1 (ostatní plocha), p. č. 866/4 (ostatní
plocha), p. č. 864/14 (ostatní plocha), p. č. st. 1126 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st.
895/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 895/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st.
895/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 2002 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st.
1940 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1663 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1290
(zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 449/37 (ostatní plocha), p. č. 449/38 (ostatní plocha), p.
č. 449/39 (ostatní plocha), p. č. 449/3 (ostatní plocha), p. č. 449/8 (ostatní plocha), p. č.
449/30 (ostatní plocha), p. č. 449/31 (ostatní plocha) a projektovou dokumentací pro veškeré
dosavadní změny územního rozhodnutí, dále projektovou dokumentací pro stavební
povolení stavby „Multifunkční hala – stavební úpravy, přístavba zimního stadionu a parkovací
dům“ ve městě Olomouci v katastrálním území Nová Ulice na pozemcích p. č. 449/1 (ostatní
plocha), p. č. 2134 (ostatní plocha), p. č. 449/2 (ostatní plocha), p. č.449/36 (ostatní plocha),
p. č. 449/43 (ostatní plocha), p. č. 449/42 (ostatní plocha), p. č. 449/41 (ostatní plocha), p. č.
449/40 (ostatní plocha), p. č. 875/1 (ostatní plocha), p. č. 868/1 (ostatní plocha), p. č. 866/4
(ostatní plocha), p. č. 864/14 (ostatní plocha), p. č. st. 1126 (zastavěná plocha a nádvoří), p.
č. st. 895/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 895/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č.
st. 895/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 2002 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st.
1940 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1663 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 1290
(zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 449/37 (ostatní plocha), p. č. 449/38 (ostatní plocha), p.
č. 449/39 (ostatní plocha), p. č. 449/3 (ostatní plocha), p. č. 449/8 (ostatní plocha), p. č.
449/30 (ostatní plocha), p. č. 449/31 (ostatní plocha) a dále projektovou dokumentací pro
stavební povolení pro projekt spočívající ve stavebních úpravách objektů s názvem „Malá
hala – rekonstrukce ZS Olomouc, Hynaisova“ ve městě Olomouci v katastrálním území Nová
Ulice na pozemcích p. č. st. 2002 a p. č. st. 1290, včetně varianty projektové dokumentace
změny stavby před dokončením, spolu s licenčními právy s nimi spojenými k autorským
dílům, které jsou součástí projektových dokumentací dle v příloze přiloženého seznamu a
dále právy a povinnostmi z územního rozhodnutí a stavebního povolení, z vlastnictví
společnosti Hokejová hala Olomouc a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní
cenu 86.300.000,-Kč bez DPH s tím, že k ceně jednotlivých součástí Předmětu převodu
(vyjma plnění osvobozených od daně) bude připočtena DPH dle obecně závazných právních
předpisů dle důvodové zprávy a dle Kupní smlouvy a smlouvy o postoupení licence, práv a
povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, která tvoří upravenou přílohu
č.1 důvodové zprávy.
3.
ukládá
JUDr. Martinovi Majorovi, MBA, náměstkovi primátora a Mgr. Filipu Žáčkovi, náměstkovi
primátora společně podepsat Kupní smlouvu a smlouvu o postoupení licence, práv a
povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, která tvoří upravenou přílohu
č.1 důvodové zprávy.
T:
prosinec 2017
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek
primátora
4.
ukládá
RMO připravit koncepci využití lokality včetně ekonomického vyhodnocení
T:
březen 2018
O:
Rada města Olomouce
5.
ukládá
RMO předložit ZMO k projednání model správy zimního stadionu
T:
březen 2018
O:
Rada města Olomouce
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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
6.

SK Sigma Olomouc, a.s. - záměr nabytí Androva stadionu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr nabytí souboru nemovitých věcí, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
zástupcům RMO jednat o ekonomicky nejvýhodnějších parametrech nabytí souboru
nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím dle důvodové zprávy
T:
zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D.,
primátor města, Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora, Petřík
Miroslav, Bc., MBA, člen rady města
4.
ukládá
RMO předložit na jednání ZMO, kde se bude schvalovat nabytí souboru nemovitostí,
provozní model nakládání s majetkem, nabytým od společností SK Sigma Olomouc, a.s. a
SK Olomouc Sigma MŽ, z.s.
T:
zasedání ZMO
O:
Rada města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
7.

AQUAPARK OLOMOUC a.s. – 3. tranže odkupu akcií

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
návrh smlouvy o převodu akcií dle přílohy č. 1
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, k podpisu Smlouvy o převodu akcií ve
znění dle návrhu v příloze č. 1
Předložil:
Bod programu:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
8.

8
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Pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s § 55 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc včetně jejího
obsahu
3.
určuje
RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení
Změny č. VII Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
4.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc
T:
dle důvodové zprávy
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Bod programu:
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Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
9.

Rozpočtové změny roku 2017

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 část A, část B a část C včetně
všech příloh
2.
schvaluje
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 - část B
3.
schvaluje
poskytnutí dotací příjemcům dle přílohy č. 2 a č. 4 důvodové zprávy - část C a z toho
vyplývající rozpočtové změny
4.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy č. 2 a č. 4
důvodové zprávy – část C
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
10.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 02/2016 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016 o místním poplatku za užívání veřejného
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prostranství.
2.
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 02/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
12.

Dodatky smluv - víceleté financování

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatky smluv víceletého financování dle důvodové zprávy
3.
ukládá
uzavřít Dodatky smluv k víceletému financování
T:
prosinec 2017
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Bod programu:
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Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
13.

Dodatek č. 12 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy
Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 12 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany, Raisova
1, příspěvková organizace dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy - příspěvkové organizace
T:
19. 12. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Bod programu:
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Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
14.

Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
Statut Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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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 přísedícího
Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Ivo Pospíšila pro funkční období 2017 – 2021.
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
16.

Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu
movitého majetku č. 3/2017/OVVI/POPRM

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č. 3/2017/OVVI/POPRM
Předložil:
Bod programu:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
17.

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

RNDr. Ladislav Snevajs v.r.
náměstek primátora

11

