USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 4. 6. 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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Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
nastoupení člena zastupitelstva města - prvního náhradníka za ANO 2011 pana
Ing. Jaroslava Kuchaře dnem 24.3.2018
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
1.

Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
program 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
1.1.

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:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
2.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 a 2

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
přeřazení jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to jednotky
č. 962/75, byt, v domě č. p. 962, byt. dům, Foerstrova 15, na pozemku parc. č. st. 1147
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801
na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801
na pozemku parc. č. st. 1147 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, 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.
2.
schvaluje
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to jednotky č.
962/75, byt, v domě č. p. 962, byt. dům, Foerstrova 15, na pozemku parc. č. st. 1147
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801
na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801
na pozemku parc. č. st. 1147 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši
2.143.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
nepřijímá
nabídku na koupi jednotek č. 1198/2, č. 1198/3, č. 1198/6, č. 1198/7, č. 1198/28, č. 1198/29,
č. 1198/30 a č. 1198/31, vše způsob využití - rozestavěná jednotka, v budově č. p. 1198,
Palackého 14, na pozemku parc. č. st. 1873 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti NAMIRO s.r.o. do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
4.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha, parc. č. 276/35 ostatní plocha, parc. č. 276/38
ostatní plocha, pozemku parc. č. st. 520/2 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 521/7 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, obč. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 521/8 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, obč. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1065 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 1069 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1070 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 1071 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1072 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 1073 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1074 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 1075 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1076 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího a pozemku parc. č. st. 1096 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, vše včetně součástí a příslušenství,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - MILNEA státní podnik
v likvidaci do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 9 687 000,- Kč +
náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 27 830,- Kč dle důvodové zprávy
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bod č. 2.3.
5.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 384/3 trvalý travní porost o výměře 6115 m2 v k. ú. Unčovice, obec
Litovel z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu
ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
6.
schvaluje
změnu náležitostí kupní smlouvy na 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 dle upraveného znění kupní smlouvy, která tvoří
přílohu č. 7 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
7.
schvaluje
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 623/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 623/5 ostatní
plocha) o výměře 2123 m2 a pozemku parc. č. 287/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Klíče – centra sociálních služeb, příspěvkové
organizace se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
8.
schvaluje
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 623/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 623/6 ostatní
plocha) o výměře 436 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouce z vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodařit - Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková
organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
9.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 287/4 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
a pozemku parc. č. 851/3 trvalý travní porost v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, státnímu
podniku Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 369.000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 2.7.
10.
schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 228/1 orná půda (dle GP parc. č. 228/62 orná půda) o výměře
283 m2 a pozemků parc. č. 228/28 orná půda o výměře 366 m2, parc. č. 813/2 ostatní
plocha o výměře 42 m2, parc. č. 824/68 ostatní plocha o výměře 115 m2 a parc. č. 228/21
orná půda o výměře 5 683 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti
DEVELOP Holding, a.s. za části pozemku parc. č. 228/23 orná půda (dle GP parc. č. 228/64
orná půda o výměře 3 769 m2 a parc. č. 228/63 orná půda o výměře 3 726 m2) o celkové
výměře 7 495 m 2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce s tím, že společnost DEVELOP Holding, a.s. uhradí statutárnímu městu Olomouc
doplatek cenového rozdílu ve výši 1 635 800,- Kč a úhradu nákladů ve výši 6 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
11.
nevyhovuje žádosti
společnosti DEVELOP Holding, a.s. o zařazení části pozemku parc. č. 228/1 orná půda
o výměře 1918 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do předmětu směny dle důvodové
zprávy bod č. 2.8.
12.
schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 274 zahrada v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za období od 1. 2. 2015 do dne převodu vlastnického práva
k předmětnému pozemku společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 2.10.
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13.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 418 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
14.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 846 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.12.
15.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 515 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
16.
nevyhovuje žádosti
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 208/21 ostatní plocha
o výměře 6 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.14.
17.
nevyhovuje žádosti
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře
6 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
18.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 24/9 ostatní plocha o celkové výměře 4 723
m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
19.
schvaluje
ponechání pozemku parc. č. 247/22 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc v majetku
statutárního města Olomouce pro případné směny za pozemky soukromé, dotčené plochami
veřejných prostranství, dopravní infrastruktury, veřejné rekreace, nebo investičními záměry
města dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
20.
nevyhovuje
žádostem pana XXXXX a XXXXX o prodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
21.
nevyhovuje žádosti
společnosti REZIDENCE PODKOVA, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 87/26 ostatní
plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouce-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.18.
22.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 308 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
23.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 351 orná půda o výměře 558 m2 a parc. č. 352
orná půda o výměře 315 m2, oba v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.20.
24.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 598/1 ostatní plocha o výměře 310 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
25.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 283/5 orná půda o výměře 752 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
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26.
schvaluje
změnu náležitostí Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti č. OMAJSMV/KUV/000272/2018/Sul spočívající ve vypuštění náležitosti kupní smlouvy zavazující
kupujícího nezahájit stavbu Protipovodňového opatření do doby nabytí vlastnického práva
k předmětu prodeje a zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč v případě
porušení této povinnosti, dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
27.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 841/12 ostatní plocha, parc. č. 841/93 ostatní plocha a část
pozemku parc. č. 841/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 841/167 ostatní plocha) o výměře
1 588 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 765 832,-Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 2.24.
28.
nevyhovuje žádosti
pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc o prodej pozemků
parc. č. 490/4 vodní plocha o výměře 4798 m2, parc. č. 553/1 vodní plocha o výměře 8212
m2, parc. č. 701/24 vodní plocha o výměře 8914 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc,
pozemků parc. č. 1752/3 vodní plocha o výměře 4778 m2, parc. č. 1752/4 vodní plocha
o výměře 3818 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.25.
29.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 1017 ostatní plocha, parc. č. 1018 ostatní plocha, parc. č. 1019
ostatní plocha, parc. č. 1021 ostatní plocha, parc. č. 1022 ostatní plocha, parc. č. 1023/1
orná půda, parc. č. 1023/2 ostatní plocha a parc. č. 1024 trvalý travní porost (vše dle GP
parc. č. 1023/1 vodní plocha) o výměře 57 505 m2 a části pozemků parc. č. 1025/2 vodní
plocha (dle GP díl „a“) o výměře 83 m2, parc. č. 1025/1 trvalý travní porost (dle GP díl „b“)
o výměře 696 m2, parc. č. 1020/1 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o výměře 658 m2, parc.
č. 1020/1 trvalý travní porost (dle GP díl „d“) o výměře 248 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc
za kupní cenu celkem ve výši 3.809.492,- Kč hrazenou ve splátkách dle důvodové zprávy
bod č. 2.25.
30.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc včetně kanalizační přípojky s šachtou, uložené na pozemcích parc. č.
978/2 a parc. č. 1036/1, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti
ERDE Home s.r.o. za kupní cenu ve výši 2.270.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.26.
31.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 265/107 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 46.000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.27.
32.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1105 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 1105/1
ostatní plocha) o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, paní XXXXX
za kupní cenu ve výši 43.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
33.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 555/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, na němž se nachází stavba ve vlastnictví kupujících – budova bez čp./č.e., jiná
stavba, do podílového spoluvlastnictví společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. a XXXXX
za kupní cenu ve výši 1 500,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 3/4 shora uvedeného pozemku
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společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 1 125,- Kč a ideální podíl
o velikosti 1/4 shora uvedeného pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 375,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.29.
34.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017, bod programu 3 bod důvodové zprávy 2.16. ve věci
schválení prodeje 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. 2.30.
35.
schvaluje
prodej ideálního podílu o velikosti 3972/46682 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 277 688,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.30.
36.
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. 2.30.
37.
schvaluje
prominutí části úhrady smluvní pokuty společnosti LEMO Internet a.s. ve výši 70 000,- Kč se
zdůvodněním dle důvodové zprávy a požaduje úhradu části smluvní pokuty ve výši 30 000,Kč po společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
38.
schvaluje
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce
k budově č. e. 281, rod. rekr, na pozemku parc. č. 338/13 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
39.
schvaluje
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově bez čp/če, bydlení, na pozemku parc. č. st. 265 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č.
1.2
40.
souhlasí
s neuplatněním zákonného předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez
čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2235
zastavěná plocha a nádvoří, k budově bez čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti
Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, k budově bez
čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2237
zastavěná plocha a nádvoří, k budově bez čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti
Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2238 zastavěná plocha a nádvoří, k budově bez
čp/če, zem. stav, ve vlastnictví společnosti Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2239
zastavěná plocha a nádvoří a k budově bez čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti
Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2241 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Grygov, obec Grygov, v dražbě dle důvodové zprávy, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě
bod č. 1.3.
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41.
schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 606 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb.,
uzavřené se společností JITRO Olomouc, o.p.s. spočívající v upřesnění sociální služby,
která má být provozována ve shora uvedené budově, a dotační výzvy dle dodatku č. 2
k důvodové zprávě bod č. 1.1.
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
3.

Majetkoprávní záležitosti OI

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
koupi pozemku parc.č. 755/145, orná půda o výměře 1.952 m2 v k.ú. Chomoutov, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00
Brno za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4832-200/2016 ze dne 6.
6. 2016 znalce XXXXX, ve výši 880.000,- Kč včetně DPH,
3.
schvaluje
budoucí darování části pozemku parc.č. 607/10 ostatní plocha o výměře cca 29 m2 v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle situačního zákresu (SO 101 – komunikace) ve vlastnictví
Olomouckého kraje s právem hospodaření náležející Správě silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace,
4.
schvaluje
směnu částí pozemků parc. č. 402/1 ostatní plocha (dle GP1 nově označena jako pozemek
parc. č. 402/3 o výměře 29 m2) a parc. č. 992/1 ostatní plocha (dle GP1 nově označena jako
parc. č. 992/7 o výměře 163 m2), v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti
ALTIUS INVEST s.r.o., IČ 05427410 za pozemek parc. č. st. 217 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 393 m2 a část pozemku parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP2 nově
označena jako pozemek parc. č. 248/2 o výměře 515 m2, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve
vlastnictví statutárního města Olomouce s cenovým doplatkem společnosti ALTIUS INVEST
s.r.o. ve výši 1.326.500 Kč + 21% DPH, ve prospěch statutárního města Olomouc
5.
nevyhovuje
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. st.217 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 375 m2 a parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2, oba v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc,
6.
schvaluje
budoucí koupi a budoucí zřízení služebnosti v rámci částí pozemků parc. č. 414/7 o výměře
4.909 m2 (dotčená část o výměře cca 51 m2), parc. č. 413/5 o výměře 6.571 m2 (dotčená
část o výměře cca 80 m2) a parc. č. 413/4 o výměře 9.255 m2 (dotčená část o výměře cca
96 m2), to vše orná půda v k.ú. Topolany, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX (budoucí
prodávající a budoucí oprávněný). Kupní cena bude sjednána ve výši dle znaleckého
posudku. Budoucí služebnost bude spočívat v právu oprávněného vjíždět na dotčené
pozemky přes budoucí služebný pozemek vozidly zemědělské techniky, jakož i jinými
vozidly, dále v právu na dotčené pozemky přes budoucí služebný pozemek chodit nebo se
po něm dopravovat lidskou silou a právo, aby na dotčené pozemky přes budoucí služebný
pozemek jezdily, přecházely nebo se dopravovaly lidskou silou na dotčené pozemky i jiné
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osoby. Budoucí služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou,
7.
schvaluje
darování částí pozemků parc. č. 1468/1 (dle GP nově označený pozemek 1468/17 výměře
106 m2) a parc. č. 1468/5 (dle GP nově označené pozemky parc. č. 1468/18 o výměře 1138
m2 a parc. č. 1468/19 o výměře 90 m2), to vše ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce,
8.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1108, ostatní plocha, k.ú. Hodolany, o celkové
výměře 376 m2, který je ve spoluvlastnictví XXXXX (podíl 1/9), XXXXX (podíl 1/9), XXXXX
(podíl 1/9), XXXXX (podíl 1/3) a XXXXX (podíl 1/3) za cenu dle znaleckého posudku ve výši
320.000,- Kč bez DPH.
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
4.

Rozpočtové změny roku 2018 + dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 část A a část B, včetně dodatku
č. 1
2.
schvaluje
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 - část B, včetně dodatku č. 1
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
5.

Dotace z rozpočtu SMOl + dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2018 dle příloh č. 1 - 10 důvodové
zprávy – část A
3.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle upravených příloh č. 11 - 20 důvodové
zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny
4.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravených příloh č. 11 20 důvodové zprávy - část B ve znění vzorových veřejnoprávních smluv
5.
nevyhovuje
žádostem žadatelů dle příloh č. 12, 14, 18 a 20 důvodové zprávy - část B
Předložil:
Bod programu:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
6.
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Účetní závěrka SMOl k 31.12.2017

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.
schvaluje
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2017 v souladu se zákonem o účetnictví č.
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územně samosprávního celku.
3.
pověřuje
1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem „Protokolu o schvalování
účetní závěrky“.
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
7.

Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2017

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.
schvaluje
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017
3.
schvaluje
v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000
Sb. celoroční hospodaření SMOl v roce 2017, a to "bez výhrad"
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
8.

Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2021

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2021
2.
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2021
Předložil:
Bod programu:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
9.
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Plán udržitelné městské mobility Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dokument Plán udržitelné městské mobility Olomouc podle maximalistického scénáře
dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit schválený dokument PUMMO Komisi pro posuzování dokumentu městské mobility
T:
3. 9. 2018
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
4.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje předkládat aktuální Akční plán dle závěru důvodové zprávy
T:
4. čtvrtletí každého roku
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje předkládat systematické vyhodnocení PUMMO dle závěru
důvodové zprávy
T:
dle důvodové zprávy
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Bod programu:
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Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
10.

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
schvaluje
návrh na pořízení změny Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce souladu s § 72 odst.2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů zkráceným postupem, jejímž obsahem je prověření možnosti úpravy napojení ul.
Řezáčovi na ul. Urxova a úpravy ul. Na Letné dle požadavku petentů
3.
schvaluje
RNDr. Aleše Jakubce, PhD., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení
změny Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce v souladu s § 67 odst.4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
4.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce
T:
3. 9. 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Bod programu:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
11.
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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 přísedící
Okresního soudu v Olomouci paní PhDr. Janu Procházkovou Libíčkovou pro funkční období
2018 – 2022.
3.
bere na vědomí
vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Olomouci paní Mgr. Janky Křivánkové,
pana Ing. Miroslava Indrucha a pana Ing. Jaroslava Flögela.
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
14.

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu výstavby
interaktivního vzdělávacího centra bezpečí

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Memorandum o spolupráci při realizaci projektu výstavby interaktivního vzdělávacího centra
bezpečí
3.
pověřuje
doc. Mgr. Antonína Staňka Ph.D., primátora, podpisem Memoranda o spolupráci při realizaci
projektu výstavby interaktivního vzdělávacího centra bezpečí dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
15.

Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na
rekonstrukci areálu požární stanice Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje dle přílohy důvodové zprávy
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, podpisem darovací smlouvy dle přílohy
důvodové zprávy
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Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
16.

Návrhy aktualizovaného znění zřizovacích listin příspěvkových
organizací - škol

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizované znění zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle přílohy č. 1 a
přílohy č.2 důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
červen 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Bod programu:
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Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
17.

Výstaviště Flora Olomouc - dotace na oranžérii IV. et. (ORG
5908)

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl r.2018 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy
4.
ukládá
náměstkovi Mgr. Filipu Žáčkovi podepsat smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
ihned
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
18.

Hospodaření České dědictví UNESCO 2017

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
bere na vědomí
zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO za rok 2017
Předložil:
Bod programu:
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Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města
19.

Pojmenování ulice

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
název ulice dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat příslušné instituce o novém názvu ulice
T:
ihned
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Bod programu:
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Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
20.

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 mimořádnou valnou hromadu společnosti
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
21.

Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
deleguje
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská
společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
22.

13

22

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu,
ve znění OZV č. 1/2018

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
přiloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o nočním klidu
Předložil:
Bod programu:
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Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
24.

Informace o činnosti kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
informaci o činnosti kontrolního výboru
Předložil:
Bod programu:
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kontrolní výbor
25.

Organizační záležitosti - volby do Zastupitelstva města 2018

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vytvoření jednoho volebního obvodu pro volby do Zastupitelstva města Olomouce konané
v roce 2018
3.
stanovuje
počet členů Zastupitelstva města Olomouce na volební období 2018 - 2022 v celkovém
počtu 45 členů
4.
ukládá
zveřejnit rozhodnutí zastupitelstva dle uvedených bodů 2 a 3 na úřední desce SMOl
nejpozději do 6. 6. 2018
T:
3. 9. 2018
O:
vedoucí odboru správních činností
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
26.

Správa zimního stadionu a Androva stadionu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
RMO připravit řešení pohledávek za HC Olomouc s.r.o. a předložit návrh řešení ZMO
T:
3. 9. 2018
O:
Rada města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Rada města Olomouce
27.

Změna ve Finančním výboru

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
určuje
tajemnicí Finančního výboru od 1.8.2018 Mgr. Ing. Janu Dokoupilovou, vedoucí
ekonomického odboru
Předložil:
Bod programu:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
29.

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

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