USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 14. 12. 2018
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- 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 2. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
upravený program 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
1.; hlasování č. 2 – 5, 35

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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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
2.; hlasování č. 7

Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
nepřijetí nabídky manželů XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k podílu 1129/8619 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
neuplatnění předkupního práva k budově č. e. 20, rod. rek., ve vlastnictví pana XXXXX,
stojící na pozemku parc. č. 704/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec Olomouc,

ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 71 důvodové zprávy, ve věci
schválení odprodeje pozemku parc. č. 704/1 lesní pozemek o výměře 48 m2 v k. ú. Lošov,
obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 26 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
2.1.
4.
schvaluje
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 1122/3 zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
5.
schvaluje
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce
k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 1208/10 zastavěná plocha a nádvoří, v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
6.
nevyhovuje žádosti
Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci o koupi pozemků parc. č. 1909/8
o výměře 105 m2, parc. č. 1909/25 o výměře 892 m2 a parc. č. 1909/26 o výměře 1301 m2,
vše vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
7.
nevyhovuje
nabídce na úplatný převod pozemku parc. č. 50/3 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú.
Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
8.
trvá
na části svého usnesení ze dne 20. 6. 2012 ve věci schválení bezúplatného převodu
pozemku parc. č. 50/3 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
9.
nevyhovuje žádosti
XXXXX o směnu pozemku par. č. 401/46 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve
společném jmění manželů XXXXX za pozemek parc. č. 401/28 orná půda v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
10.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 14/26 ostatní
plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.7.
11.
schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1458/7 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR – Ministerstva obrany
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
12.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 70/4 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú.
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Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.9.
13.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 364 ostatní plocha o celkové výměře 43,5 m2 v
k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
14.
nevyhovuje žádosti
XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 626/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 a parc. č. 553/1
ostatní plocha o výměře 182 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.11.
15.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1933 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
16.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 688/12 orná půda, parc. č. 689/19 ostatní plocha
a parc. č. 689/20 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.13.
17.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 438 zahrada o výměře 448 m2 a části pozemku
parc. č. 436/1 ostatní plocha o výměře 450 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
18.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 151/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
19.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 295/4 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
20.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX a pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1123/1 ostatní plocha o výměře
280 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
21.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 170/28 orná půda (dle GP parc. č. 170/28 orná půda) o výměře
3 080 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu ve
výši 8.955.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
22.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 496/11 ostatní plocha o výměře 243 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
z podílového spoluvlastnictví XXXXX (ideální podíl 1/3), XXXXX (ideální podíl 1/3) a Ing.
Josefa Veselského (ideální podíl 1/3) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu celkem ve výši 113 775,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
23.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 496/14 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
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z vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o., do vlastnictví statutárního města Olomouce
za kupní cenu ve výši 48 694,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
24.
nevyhovuje žádosti
společnosti STAFOS -REAL, s.r.o. o směnu pozemku parc. č. 496/14 ostatní plocha v k. ú.
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za část pozemku
parc. č. 170/28 orná půda o výměře 3 542 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
25.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 22/2 zahrada v k. ú. Hejčín, obec Olomouc do podílového
spoluvlastnictví manželů XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 404 000,- Kč,
a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku manželům XXXXX do jejich
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 202 000,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2
shora uvedeného pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 202 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.20.
26.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 852 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu
XXXXX za kupní cenu ve výši 320 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
27.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/12 orná půda) o výměře
561 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za
kupní cenu ve výši 285 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
28.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/13 orná půda) o výměře
344 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za
kupní cenu ve výši 168 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
29.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/14 orná půda) o výměře
346 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za
kupní cenu ve výši 169 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
30.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/15 orná půda) o výměře
66 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví manželů XXXXX a
manželů XXXXX, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 15 350,- Kč a podíl o velikosti
1/2 shora uvedeného pozemku manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní
cenu ve výši 15 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
31.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 19 dodatku k důvodové zprávě ve
věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 33
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 33 390,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.23.
32.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 139/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 139/50 ostatní plocha) o
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výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 59
614,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
33.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 bod programu č. 3., bod č. 2.44. důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje pozemku parc. č. 1923 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 64 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.24.
34.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1923 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za
kupní cenu ve výši 64 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
35.
nevyhovuje žádosti
společnosti eluvio s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 1721/101 ostatní plocha, parc. č. 1648/1
ostatní plocha, parc. č. 1649/1 ostatní plocha, parc. č. 1721/28 ostatní plocha a části
pozemků parc. č. 1721/29 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/29 ostatní plocha) o výměře 1
628 m2, parc. č. 1721/31 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/31 ostatní plocha) o výměře 1
209 m2, parc. č. 1721/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/1 ostatní plocha) o výměře 563
m2 a parc. č. 1721/39 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/151 ostatní plocha) o výměře 51
m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č.
1.1.
36.
schvaluje
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/6/2013/S ze dne 23. 9. 2013
uzavřené se společností eluvio s.r.o. spočívající zejména v prodloužení termínu pro uzavření
kupní smlouvy z 31. 12. 2018 na 31. 1. 2021, v úpravě rozsahu předmětu budoucí koupě z
částí pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. o
výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1243 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. o
výměře 988 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 1636 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. o
výměře 145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/101 ostat. pl. o
výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc na pozemky parc. č. 1721/101
ostatní plocha, parc. č. 1648/1 ostatní plocha, parc. č. 1649/1 ostatní plocha, parc. č.
1721/28 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 1721/29 ostatní plocha (dle GP parc. č.
1721/29 ostatní plocha) o výměře 1 628 m2, parc. č. 1721/31 ostatní plocha (dle GP parc. č.
1721/31 ostatní plocha) o výměře 1 209 m2, parc. č. 1721/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
1721/1 ostatní plocha) o výměře 563 m2 a parc. č. 1721/39 ostatní plocha (dle GP parc. č.
1721/151 ostatní plocha) o výměře 51 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
dále pak v upřesnění výše kupní ceny, podpory „de minimis“, smluvní pokuty, stanovení
ujednání o prodeji předmětných pozemků za cenu v místě a čase obvyklou v případě
nedodržení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu dle důvodové zprávy a stanovení
závazku oznámit příslušnému stavebnímu úřadu dle § 115 odst. 4 stavebního zákona, že od
provedení svého záměru upouští v případě nezahájení stavby dle dodatku č. 1 k důvodové
zprávě bod č. 1.1.
Předložil:
Bod programu:

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
3.; hlasování č. 8 - 12
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Regulační plán RP- 08 Kosmonautů – rozhodnutí o námitkách

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Regulačnímu plánu RP-08 Kosmonautů, který
je přílohou tohoto usnesení
Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
4.; hlasování č. 13

Regulační plán RP-08 Kosmonautů - vydání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Regulační plán RP-08 Kosmonautů není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválenou
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 2b, vydané
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/41/2017 dne 24.4.2017
3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze
dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn
4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
5. s výsledky projednání
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Regulační plán RP-08
Kosmonautů formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
4.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-08
Kosmonautů veřejnou vyhláškou
T:
O:

4. 3. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
5.; hlasování č. 14
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Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce-Dvořákova - vydání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce-Dvořákova není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválenou
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 2b, vydané
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/41/2017 dne 24.4.2017
3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze
dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn
4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
5. s výsledky projednání
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Regulační plán RP-10
Sídliště Na Vozovce-Dvořákova formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto
usnesení
4.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-10 Sídliště Na
Vozovce-Dvořákova veřejnou vyhláškou
T:
O:

4. 3. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
6.; hlasování č. 15

Regulační plán RP-17 Sídliště Povel - vydání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Regulační plán RP-17 Sídliště Povel není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválenou
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 2b, vydané
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/41/2017 dne 24.4.2017
3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze
dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn
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4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
5. s výsledky projednání
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Regulační plán RP-17
Sídliště Povel formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
4.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-17 Sídliště
Povel veřejnou vyhláškou
T:
O:

4. 3. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:

8

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
7.; hlasování č. 16

Rezerva k obnově vodohospodářské infrastruktury

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rezervy k obnově vodohospodářské
infrastruktury.
Předložil:
Bod programu:

9

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Kolářová Eva, náměstkyně primátora
8.; hlasování č. 17

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
budoucí darování části pozemku parc.č. 601/10 ostatní plocha o rozsahu cca 68 m2, v k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle situačního nákresu, který je ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce,
3.
schvaluje
vzájemný bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1918/1 o celkové výměře 402 m2, dle
geometrického plánu pozemky parc. č. 1918/28 o výměře 19 m2, parc. č. 1918/29 o výměře
175 m2, parc. č. 1918/30 o výměře 57 m2 a parc. č. 1918/32 o výměře 151 m2, vše v
katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouce a části pozemku parc. č. 1918/20 o výměře 63 m2, dle
geometrického plánu pozemek parc. č. 1918/31 o výměře 63 m2 v katastrálním území Holice
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u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace,
4.
schvaluje
směnu pozemku parc. č. 452/16 ostatní plocha o výměře 113 m2 a částí pozemků parc. č.
452/10 ostatní plocha o výměře 404 m2 (dle GP pozemek parc. č. 452/34) a parc. č. 452/17
ostatní plocha o výměře 239 m2 (dle GP pozemek parc. č. 452/17) vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 84/3
ostatní plocha o výměře cca 4000 m2 (dle GP pozemek parc. č. 84/18) v k.ú. Hejčín, obec
Olomouc ve vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc, z.s, bez cenového doplatku,
5.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 532/12 ostatní plocha o výměře 1159m2, parc. č. 2024/2 ostatní
plocha o výměře 434 m4 a parc. č. st. 1294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2,
jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb, vše k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
vlastnictví společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 5627234/2018 ze dne 6. 11. 2018 znalce Ing. Jana Šímy, ve výši 2.170.000,- Kč včetně DPH,
6.
schvaluje
koupi objektů do vlastnictví statutárního města Olomouce - úložiště skla, přístřešek s
oplocením sběrového dvora pro podnikatele, příjmová haly třídící linky a mezisklad silničních
zmetků, vše stavby nezapsané v katastru nemovitostí, ve vlastnictví společnosti Technické
služby města Olomouce, a.s. umístěných na pozemku parc. č. 532/4 ostatní plocha o výměře
11 114 m2 k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, za
kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 5626-243/2018 ze dne 7. 11. 2018
znalce Ing. Jana Šímy, ve výši 1.310.000,- Kč včetně DPH,
7.
schvaluje
budoucí darování částí pozemků parc. č. 540/2 ostatní plocha o výměře, parc. č. 540/25
ostatní plocha, parc. č. 540/60 ostatní plocha, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, částí
pozemků parc. č. 389/1 ostatní plocha, parc. č. 389/6 ostatní plocha, parc. č. 389/25 ostatní
plocha, parc. č. 389/32 ostatní plocha, parc. č. 400 ostatní plocha, parc. č. 418/1 ostatní
plocha, parc. č. 418/3 ostatní plocha, parc. č. 419/1 ostatní plocha, parc. č. 419/13 ostatní
plocha, parc. č. 419/14 ostatní plocha, parc. č. 419/15 ostatní plocha, parc. č. 419/23 ostatní
plocha, parc. č. 419/9 ostatní plocha a parc. č. 389/22 ostatní plocha, vše v k.ú. Topolany u
Olomouce, obec Olomouc, o celkové výměře všech dotčených částí pozemků cca 1120 m2,
dle předběžných situačních nákresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Olomouce.
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
9.; hlasování č. 18

Rozpočtové změny roku 2018

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018
Předložil:
Bod programu:

Kolářová Eva, náměstkyně primátora
10.; hlasování č. 19
9

11

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu k "Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2019" včetně všech příloh
2.
schvaluje
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 dle důvodové zprávy včetně všech příloh
b) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2019 se splatností 1
rok
u Komerční banky, a. s.
c) závazné ukazatele roku 2019 dle důvodové zprávy
d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2019 dle
důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

12

Kolářová Eva, náměstkyně primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
11.; hlasování č. 20 - 23

EIB - revize/konverze úrokové sazby

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
pověřuje
Radu města Olomouce ke schválení nových parametrů u sedmé úvěrové tranže dle
doporučení v bodu č. 3 důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit ZMO schválené parametry
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Kolářová Eva, náměstkyně primátora

Předložil:
Bod programu:

13

Kolářová Eva, náměstkyně primátora
12.; hlasování č. 24

Obecně závazná vyhláška o cenové mapě

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2018, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků
na území statutárního města Olomouce pro rok 2019, s účinností od 1. 1. 2019
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Předložil:
Bod programu:

14

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
13.; hlasování č. 25

Protipovodňová opatření IV. etapa – příprava akce a
Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové
ochrany města Olomouc, IV. etapa

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, IV. etapa
dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Memorandum o spolupráci při
přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, IV. etapa dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

dle důvodové zprávy
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Bod programu:

15

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
14.; hlasování č. 26

Cyklostezka Bystročice-Nedvězí - Smlouva o partnerství a
vzájemné spolupráci

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí“
Předložil:
Bod programu:
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Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
15.; hlasování č. 27

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (na rok 2019)

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 10/2018 o nočním klidu dle přílohy 1 důvodové zprávy

11

Předložil:
Bod programu:

17

Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
16.; hlasování č. 30

Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Svatoplukova 11, dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
O:

prosinec 2018
vedoucí odboru školství

Předložil:
Bod programu:

18

Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
17.; hlasování č. 28

Vystoupení SMOl ze zájmového sdružení právnických osob
OK4Inovace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vystoupení ze zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace
3.
ukládá
náměstkovi primátora doc. PhDr. Karlu Konečnému, CSc. zaslat správní radě informaci
o vystoupení SMOl ze sdružení
T:
O:

prosinec 2018
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora

Předložil:
Bod programu:

19

Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
18.; hlasování č. 29

Střední Morava- Sdružení cestovního ruchu - návrh zastoupení
SMOl ve Sdružení

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
bere na vědomí
rezignaci PhDr. Pavla Urbáška z funkce člena Dozorčí rady a Valné hromady a Mgr. Karin
Vykydalové z funkce člena Správní rady
3.
jmenuje
do funkce člena Valné hromady Mgr. Markétu Záleskou
4.
navrhuje
na člena Správní rady Mgr. Markétu Záleskou
5.
navrhuje
na člena Dozorčí rady Mgr. Karin Vykydalovou
Předložil:
Bod programu:
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Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
19.; hlasování č. 31

Jednací řád ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně upravených příloh
2.
vydává
v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle upravené přílohy č. 2 důvodové
zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
20.; hlasování č. 32

Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů
výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu,
kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
stanovuje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO dle přílohy č. 1 předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 1. 2019
3.
schvaluje
souhrnnou odměnu za výkon funkce neuvolněného člena RMO, který vykonává další funkce
ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků,
poskytovanou jako souhrn dvou odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou
zastupitelstvem s účinností od 1. 1. 2019
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4.
schvaluje
souhrnnou odměnu člena ZMO, který není neuvolněným členem RMO a vykonává více
funkcí ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání
přestupků, poskytovanou jako souhrn tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou
zastupitelstvem s účinností od 1. 1. 2019
5.
schvaluje
pravidla výpočtu měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO při souhrnu odměn za více
vykonávaných funkcí dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2019
6.
stanovuje
výši paušální částky náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům ZMO ve výši 300
Kč/hodina, maximálně 30 000 Kč/měsíc s účinností od 1. 1. 2019
7.
schvaluje
výši měsíčních odměn za výkon funkce člena výboru, předsedy/člena komise nebo člena
zvláštního orgánu Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy ZMO dle přílohy č.
2 předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2019
8.
schvaluje
souhrnnou odměnu za výkon více funkcí ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním
orgánu Komisi pro projednávání přestupků, fyzické osobě, která není členem ZMO,
poskytovanou jako souhrn tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou
zastupitelstvem s účinností od 1. 1. 2019
9.
schvaluje
pravidla výpočtu měsíčních odměn při souhrnu více vykonávaných funkcí ve výborech nebo
komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků fyzické osobě, která
není členem ZMO dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2019
10.
schvaluje
příspěvek na úpravu zevnějšku při zastupování SMOl na veřejných občanských obřadech
členům Komise pro občanské záležitosti ve výši 500 Kč/den s účinností od 1. 1. 2019
Předložil:
Bod programu:

22

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
21.; hlasování č. 33

Smlouva se členem ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a členem Zastupitelstva města
Olomouce Ing. arch. Michalem Giacintovem dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
vypracovat dokument smlouvy a uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy
T:
O:

4. 3. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
22.; hlasování č. 34

Změny v akciových společnostech a příspěvkových
organizacích

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
doporučuje
Radě města Olomouce odvolání všech stávajících zástupců města z orgánů akciových
společností, ve kterých je město jediným akcionářem s výjimkou zástupců v dozorčích
radách zvolených na základě volby zaměstnanci společnosti dle upravené přílohy
3.
odvolává
všechny stávající zástupce města z orgánů akciových společností, ve kterých není město
jediným akcionářem s výjimkou zástupců v dozorčích radách zvolených na základě volby
zaměstnanci společnosti dle důvodové zprávy, a to ke dni kdy rozhodne valná hromada
příslušné akciové společnosti o tomto návrhu
4.
doporučuje
Radě města Olomouce zvolit navrhované zástupce města do orgánů akciových společností,
ve kterých je město jediným akcionářem dle upravené přílohy
5.
schvaluje
navrhované zástupce města do orgánů akciových společností, ve kterých není město
jediným akcionářem, dle důvodové zprávy, a to ke dni kdy rozhodne valná hromada
příslušné akciové společnosti o tomto návrhu
6.
doporučuje
Radě města Olomouce uložit Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, vydat
rozhodnutí jediného akcionáře u akciových společností, ve kterých je město jediným
akcionářem, o odvolání a volbě členů představenstev a dozorčích rad uvedených v
důvodové zprávě s účinností od 1.1.2019
T:
O:

dle důvodové zprávy
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

7.
ukládá
Radě města Olomouce připravit návrh změn stanov městských akciových společností dle
důvodové zprávy
T:
O:

4. 3. 2019
Rada města Olomouce
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8.
ukládá
Radě města Olomouce připravit návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací dle
důvodové zprávy
T:
O:

4. 3. 2019
Rada města Olomouce

Předložil:
Bod programu:

24

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
23.; hlasování č. 36

Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu spol. OLTERM
& TD Olomouc, a.s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
delegování zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti OLTERM &
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy.
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
23.1.; hlasování č. 37

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Františka Vávry
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
24.; hlasování č. 38

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska jmenování nového zástupce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
bere na vědomí
rezignaci RNDr. Ladislava Šnevajse z funkce člena Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska
3.
jmenuje
do funkce člena Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Mgr. Markétu Záleskou
Předložil:
Bod programu:

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
25.; hlasování č. 39

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.
primátor města Olomouce

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