
 

USNESENÍ 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 3. 9. 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) 
 

 

 

1 Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
program 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1.; hlasování č. 6 
 
 

2 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: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 8 
 
 

3 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1. 

 

2. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MAJ-SMV/KUP/003408/2017/Val uzavřené dne 
27. 2. 2018 se společností Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. 
spočívající ve změně přílohy č. 1 – Waldorfské vzdělávací centrum Olomouc dle návrhu 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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3. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 
1.3. 

 

4. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 532 zahrada o výměře 560 m2 a části 
pozemku parc. č. 2129 ostatní plocha o výměře 240 m2, obě v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

5. Schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/8 díl ,,d“ ostatní 
plocha) o výměře 208 m2, a části pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
303/8 díl ,,a“ ostatní plocha) o výměře 17 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu celkem ve výši 474.200,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

6. Schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/7 ostatní plocha) o 
výměře 132 m2, části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/9 díl ,,c“ 
ostatní plocha) o výměře 113 m2, a části pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 303/9 díl ,,b“ ostatní plocha) o výměře 8 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků bytového domu Polská 287/60, 288/60A a 289/B,Olomouc, 
k.ú. Olomouc-město za kupní cenu celkem ve výši 536.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
1.5. 

 

7. Schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/70 zahrada) o výměře 48 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví pana XXXXX, manželů 
XXXXX do společného jmění manželů a manželů XXXXX do společného jmění manželů za 
kupní cenu celkem ve výši 153.612,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného 
pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 51.204,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/3 shora 
uvedeného pozemku manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
51.204,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku manželům XXXXX do 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 51.204,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
1.6. 

 

8. Schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/11 zahrada) o výměře 
290 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví manželů XXXXX do 
společného jmění manželů a manželů XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu 
celkem ve výši 879.614,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku 
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 439.807,- Kč a 
ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku manželům XXXXX do společného 
jmění manželů za kupní cenu ve výši 439.807,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

9. Schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/69 zahrada) o výměře 
252 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek Wellnerova 558/4 
za kupní cenu ve výši 785.614,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

10. Trvá 
na svém usnesení ze dne 19. 12. 2017 ve věci neschválení nabytí pozemků parc. č. 324/197 
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ostatní plocha o výměře 6 470 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 300/5 ostatní 
plocha o výměře 430 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. 2.1. 

 

11. Schvaluje 
úplatný převod části pozemku parc. č. st. 1373 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

12. Schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 15 zahrada o výměře 644 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z 
podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 1/6) a paní XXXXX (ideální podíl 5/6) 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 644 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 

 

13. Schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 475/100 zahrada o výměře 78 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z 
vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 55 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
společnosti OL TRANS CZ, s.r.o. o směnu pozemků parc. č. 239/1 orná půda o výměře 330 
m2 a parc. č. 240/2 orná půda o výměře 62 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemek parc. č. 388/31 ostatní plocha o výměře 
362 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti OL TRANS CZ, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

15. Schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 388/31 ostatní plocha o výměře 362 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví společnosti OL TRANS CZ, s.r.o. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 180 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

16. Schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 762/63 ostatní plocha o výměře 571 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

17. Schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 101/15 zahrada o výměře 786 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z 
vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

18. Schvaluje 
darování pozemku parc. č. 959/21 ostatní plocha o výměře 1 106 m2 včetně veřejně 
přístupné účelové  komunikace v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého 
kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

19. Schvaluje 
darování části pozemku parc. č. st. 1451 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 621 
ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se 
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nachází stavba s č.p. 428, byt. dům, z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 
455/4714), pana XXXXX (ideální podíl 489/4714), paní XXXXX (ideální podíl 913/9428), paní 
XXXXX (ideální podíl 455/4714), pana XXXXX (ideální podíl 811/9428), pana XXXXX 
(ideální podíl 391/4714), paní XXXXX (ideální podíl 35/2357), ze společného jmění manželů 
XXXXX (ideální podíl 917/9428), ze společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 
933/9428), ze společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 232/2357), ze společného 
jmění manželů XXXXX (ideální podíl 533/4714) a ze společného jmění manželů XXXXX 
(ideální podíl 35/2357) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 2.9. 

 

20. Schvaluje 
darování části pozemku parc. č. st. 1452 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 622 
ostatní plocha) o výměře 58 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavba s č.p. 429, byt. dům, z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 
183/1808), pana XXXXX (ideální podíl 109/1130), paní XXXXX (ideální podíl 457/4520), paní 
XXXXX (ideální podíl 109/1130), paní XXXXX (ideální podíl 47/452), pana XXXXX (ideální 
podíl 417/9040), paní XXXXX (ideální podíl 417/9040), paní XXXXX (ideální podíl 23/226), 
paní XXXXX (ideální podíl 917/9040), ze společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 
239/2260) a ze společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 45/452) do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

21. Schvaluje 
darování částí pozemku parc. č. st. 1453 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 623 
ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 624 ostatní plocha o výměře 23 m2) v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba s č. p. 430, byt. dům, z 
podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 983/5386), pana XXXXX (ideální podíl 
819/10772), paní XXXXX (ideální podíl 819/10772), pana XXXXX (ideální podíl 440/2693), 
ze společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 483/2693), ze společného jmění 
manželů XXXXX (ideální podíl 825/5386) a ze společného jmění manželů XXXXX (ideální 
podíl 913/5386) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

22. Schvaluje 
darování částí pozemku parc. č. st. 1454 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 625 
ostatní plocha o výměře 42 m2 a parc. č. 626 ostatní plocha o výměře 33 m2) v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba s č. p. 431, byt. dům, z 
podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 861/5065), paní XXXXX(ideální podíl 
836/5065), paní XXXXX (ideální podíl 819/5065), paní XXXXX (ideální podíl 831/5065), ze 
společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 879/5065) a ze společného jmění manželů 
XXXXX (ideální podíl 836/5065) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
společnosti Radio Haná, s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha o výměře 
125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za pozemek parc. č. 1947/3 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Radio Haná, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

24. Nevyhovuje 
nabídce pana XXXXX, pana XXXXX a paní XXXXX na směnu části pozemku parc. č. 516 
zahrada o výměře 915 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX za 
pozemek parc. č. st. 903 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 264 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a na uzavření soudního smíru dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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25. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 518/1 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

26. nevyhovuje žádosti 
společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o směnu pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1 721 m2,  
parc. č. 1294/53 o výměře 1 113 m2, parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č. 1294/64 o 
výměře 22 m2, parc. č. 1294/66 o výměře 256 m2,  parc. č. 1294/68 o výměře 250 m2,  parc. 
č. 1294/69 o výměře 127 m2,  parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71 o výměře 
622 m2, parc. č. 1294/73 o výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a parc. č. 
1295/8 o výměře 519 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti DELTA INVEST, s.r.o. za pozemky parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemky parc. č. 275 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. a parc. č. 276 ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

27. Schvaluje 
darování pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1 721 m2,  parc. č. 1294/53 o výměře 1 113 
m2, parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č. 1294/64 o výměře 22 m2, parc. č. 1294/66 o 
výměře 256 m2, parc. č. 1294/68 o výměře 250 m2,  parc. č. 1294/69 o výměře 127 m2,  
parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71 o výměře 622 m2, parc. č. 1294/73 o 
výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a parc. č. 1295/8 o výměře 519 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Olomouc - Černovír o bezúplatný 
převod pozemku parc. č. 261/4 trvalý travní porost a části pozemku parc. č. 1105/4 ostatní 
plocha o výměře 607 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc pobočnému spolku Český svaz 
chovatelů, z.s., Základní organizace Olomouc – Černovír dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc o navrácení pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

30. Revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 2 dodatku č. 1 k důvodové zprávě, 
ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
124/39 ostatní plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Tělocvičné 
jednotě SOKOL Olomouc za kupní cenu ve výši 483 292,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.16. 

 

31. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX zastoupených advokátem XXXXX o sepis souhlasného prohlášení jakožto 
podkladu k provedení zápisu vlastnického práva k části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha 
(dle GP pozemek parc. č. 1248 ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc, do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 85/2 orná půda v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
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33. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 863 ostatní plocha o výměře 400 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 

 

34. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 413/6 ostatní plocha o výměře 14 m2 a parc. č. 
397 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.20. 

 

35. nevyhovuje žádosti 
společnosti STAR-FINANCE, spol. s r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 1348 ostatní plocha 
o výměře 780 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 1115/10 ostatní plocha o výměře 
1320 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

 

36. nevyhovuje žádosti 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1277 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 

 

37. nevyhovuje žádosti 
společnosti KILUS STORE s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 733/5 ostatní plocha o 
výměře 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

38. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 240 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 – 1.500,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 2.24. 

 

39. nevyhovuje žádosti 
společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o 
výměře 2 496 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 

 

40. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX, pana XXXXX, manželů XXXXX, manželů XXXXX, manželů XXXXX a pana 
XXXXX o prodej pozemků parc. č. 94/2 ostatní plocha, parc. č. 96/2 ostatní plocha a parc. č. 
96/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.26. 

 

41. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 

 

42. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 150/15 zahrada v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 

 

43. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1029/13 zahrada a části pozemku parc. 
č. 1029/20 ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.29. 
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44. nevyhovuje žádosti 
společnosti CANIS SAFETY a.s. o prodej části pozemku parc. č. 808/3 ostatní plocha o 
výměře 270 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 

 

45. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 876/1 lesní pozemek o výměře 600 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 

 

46. nevyhovuje žádosti 
společnosti Martin Buček AUTOSERVIS s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 670/49 orná půda v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 

 

47. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 92/5 ostatní plocha a částí pozemků parc. č. 1118/9 
ostatní plocha o výměře 51 m2, parc. č. 1347/6 ostatní plocha o výměře 122 m2 nebo 19 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 

 

48. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 

 

49. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 351, parc. č. 352 a parc. č. 353/3, vše orná půda v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 

 

50. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 11,25 m2 v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 

 

51. nevyhovuje žádosti 
společnosti SYGNUM, s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 388/71 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc a parc. č. 502/6 ostatní plocha v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany 
dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 

 

52. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě č. OMAJ-PR/BDS/001455/2014/Slo ze dne 25. 6. 2014 uzavřené se spolkem Fond 
ohrožených dětí dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 

 

53. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a části pozemku parc č. 
1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, oba v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti CARMAN-HOME,s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 13 750 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.39. 

 

54. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
za kupní cenu ve výši 15 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 

 

55. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
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XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 393 340,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.40. 

 

56. nevyhovuje žádosti 
společnosti AŽD Praha s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 444/2 a parc. č. 444/3, oba zahrada 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 

 

57. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/54 orná půda) o výměře 
4 475 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Maestra Development s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 8 765 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 

 

58. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 700/7 orná půda o celkové výměře 8 376 m2 v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 

 

59. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 8 000 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 

 

60. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 324 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 

 

61. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 112/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, do podílového 
spoluvlastnictví paní XXXXX a paní XXXXX za kupní cenu ve výši 5.700,- Kč, a to ideální 
podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku paní XXXXX za kupní cenu ve výši 2.850,- 
Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 2.850,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.42. 

 

62. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 90/32 (dle GP parc. č. 90/69) ostatní plocha o výměře 114 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ČR – Ministerstvu obrany za kupní cenu ve výši  205 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.43. 

 

63. schvaluje 
prodej 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. 
2.44. 

 

64. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. st. 347 zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 36 m2, části pozemku parc. č. 619 vodní plocha (dle GP parc. č. st. 348 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2 a parc. č. 619/2 vodní plocha o výměře 32 m2) 
o výměře 302 m2 a části pozemku parc. č. 607 lesní pozemek (dle GP parc. č. st. 349 
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel do 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní  podnik Povodí Moravy, s.p. za 
kupní cenu ve výši 34 864,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.45. 
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65. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. st. 300 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 301 zastavěná 
plocha a nádvoří a parc. č. st. 302 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hynkov, obec Příkazy, 
na kterých se nachází stavba – vodní dílo, jez, ve vlastnictví kupujícího, do vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 5 
893,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.46. 

 

66. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1953/5 zahrada) o 
výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 
17.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.47. 

 

67. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 134/15 ostatní plocha) o 
výměře 29 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti EURO – 
PROFICAR s.r.o. za kupní cenu ve výši 71.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.48. 

 

68. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 500/37 orná půda (dle GP parc. č. 500/48 orná půda) o výměře 
174 m2 a části pozemku parc. č. 611 ostatní plocha (dle GP parc. č. 611/2 ostatní plocha) o 
výměře 139 m2, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany společnosti Koyo Bearings Česká 
republika s.r.o. za kupní cenu ve výši 294.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.49. 

 

69. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 862/40 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 862/40 zahrada) o 
výměře 147 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 96.804,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.50. 

 

70. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 862/40 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 862/98 zahrada) o 
výměře 44 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 28.036,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.50. 

 

71. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/9 ostatní plocha) o 
výměře 479 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je komunikace ze žulových 
kostek, společnosti VAPEE Morava s.r.o. za kupní cenu ve výši 385 118,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.51. 

 

72. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/10 ostatní plocha) o 
výměře 293 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti TAF – CZ s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 150 118,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.51. 

 

73. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/11 ostatní plocha) o 
výměře 109 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti FERBO s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 61 118,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.51. 

 

74. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 835/11 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 479/3 ostatní plocha) o výměře 19 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
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jejichž součástí je veřejně přístupná účelová komunikace, za kupní cenu ve výši 685 118,- 
Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků společnosti BARTON 
TRADING s.r.o. za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora 
uvedených pozemků paní XXXXX za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 
1/8 shora uvedených pozemků společnosti FERBO s.r.o. za kupní cenu ve výši 85 640,- Kč, 
ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků panu XXXXX za kupní cenu ve výši 
42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků společnosti ISH a. s. za 
kupní cenu ve výši 85 640,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků 
společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s. za kupní cenu ve výši 85 640,- Kč, ideální podíl o 
velikosti 1/16 shora uvedených pozemků společnosti TAF – CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši 
42 820,-Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků společnosti TRUSS 
ALUMINIUM FACTORY a.s. za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 
shora uvedených pozemků společnosti VAPEE Morava s.r.o. za kupní cenu ve výši 85 640,- 
Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků panu XXXXX za kupní cenu ve 
výši 42 819,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků společnosti VRTAL 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 85 639,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.51. 

 

75. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 části pozemku parc. č. 62/1 
zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.52. 

 

76. schvaluje 
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 pozemku parc. č. 62/1 zahrada v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 209.530,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.52. 

 

77. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 282 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/2 ostatní plocha) o 
výměře 10 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Společenství vlastníků garáží, Lazce 553, 
Olomouc za kupní cenu ve výši 14.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.53. 

 

78. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018, bod programu 4 bod důvodové zprávy 2.30. ve věci 
schválení prodeje 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. 2.54. 

 

79. schvaluje 
prodej ideálního podílu o velikosti 3825/46682 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 267 411,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.54. 

 

80. 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. 2.54. 
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81. schvaluje 
prominutí úroku z prodlení ve výši 25.445,- Kč společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 9, 10 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
převod projektové dokumentace, zpracování detailů k DSP a postoupení práv a povinností 
stavebníka v rámci investiční akce „Protipovodňová opatření – II.B etapa – most 
Masarykova“ ze statutárního města Olomouc („převodce“) na Povodí Moravy s.p. 
(„nabyvatel“), 

 

3. schvaluje 
směnu podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 383, ostatní plocha o výměře 1884 m2, k.ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví obce 
Bystročice, za podíl id. 1/2 pozemku parc. č. 365/1, ostatní plocha o výměře 1884 m2, k.ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví obce Bystročice do vlastnictví statutárního 
města Olomouc bez cenového doplatku, 

 

4. schvaluje 
darování části pozemku parc. č. 322/3 (dle GP oddělený a nově označený pozemek parc. č. 
322/12 o výměře 372 m2), orná půda, k.ú. Bystročice, obec Bystročice ve vlastnictví obce 
Bystročice do vlastnictví statutárního města Olomouce, 

 

5. schvaluje 
budoucí koupi částí pozemků parc. č. st. 217 a parc. č. st. 248/2 (oddělená část od pozemku 
parc. č. st. 248), oba ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, od společnosti ALTIUS 
INVEST s.r.o. v rozsahu dle geometrického plánu, který bude vyhotoven po přeložení stavby 
stávajícího chodníku dle předběžného situačního nákresu, přičemž předmětem koupě budou 
části předmětných pozemků v rozsahu dle situačního nákresu, za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 1.597 Kč + DPH za 1m2. 

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 11 
 
 

5 Rozpočtové změny roku 2018 
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 
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důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 - část B včetně dodatku č. 1 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 12, 13 
 
 

6 Dotace z rozpočtu SMOl 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu - část A, B a C 

 

2. bere na vědomí 
poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2018 dle příloh č. 1 – 6 důvodové 
zprávy – část A 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle příloh č. 7 - 9 důvodové zprávy - část B a z 
toho vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2018 důvodové zprávy - část C a z toho vyplývající 
rozpočtové změny 

 

5. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 7 - 9 důvodové 
zprávy - část B 

 

6. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle části C ve znění dle 
vzorových veřejnoprávních smluv 

 

7. nevyhovuje 
žádosti žadatele dle přílohy č. 10 důvodové zprávy - část B 

 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 16 
 
 

7 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování , 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na rok 2019  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky. 

 

 

 

 

2. vydává 
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OZV č. 6/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 17 
 
 

8 OZV k dani z nemovitých věcí pro r. 2019 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. vydává 
OZV č. 7/2018 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území 
statutárního města Olomouce 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 18 
 
 

9 Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu s přílohami včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 

 

2. vydává 
OZV č. 5/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 14 
 
 

10 Protipovodňová opatření II. B etapa - Smlouva o poskytnutí 
dotace 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., primátorovi podepsat smlouvu o spolupráci 

T: říjen 2018 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

 

4. schvaluje 
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poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl na základě žádosti o poskytnutí dotace dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
Mgr. Filipu Žáčkovi, náměstkovi primátora podepsat smlouvu o poskytnutí dotace 

T: říjen 2018 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 15 
 
 

11 Změna č. IV Územního plánu Olomouc - vydání 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. ověřilo 
tímto, že Změna č. IV Územního plánu Olomouc 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. 1 vydané 
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011 

3. s výsledky projednání 

 

3. vydává 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. IV Územního 
plánu Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. IV Územního plánu Olomouc 

T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 19 
 
 

12 Změna č. V Územního plánu Olomouc - vydání 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. ověřilo 
tímto, že Změna č. V Územního plánu Olomouc 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. 1 vydané 
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011 

3. s výsledky projednání 

 

3. vydává 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. V Územního 
plánu Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. V Územního plánu Olomouc 

T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 20 
 
 

13 Cyklodoprava - smlouva o spolupráci s obcemi Samotišky a 
Bystrovany 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
smlouvu o spolupráci s obcemi Samotišky a Bystrovany dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 21 
 
 

14 Smlouva o spolupráci s ORP k projektu nástroje ÚAP 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předloženou Smlouvu o spolupráci k projektu Nástroje ÚAP 

 

3. pověřuje 
primátora Statutárního města Olomouce k podpisu Smlouvy o spolupráci dle bodu 2 
usnesení 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 22 
 
 

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. Josefa Kulu pro funkční období 2018 – 
2022 

 

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

Bod programu: 15.; hlasování č. 23 
 
 

16 Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. promíjí 
pohledávku dle bodu 1 důvodové zprávy 

 

3. promíjí 
pohledávky dle bodů 2.1. až 2.4. důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 24 
 
 

17 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů 
řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci 
implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 23. 3. 2017 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 23. 3. 2017 mezi statutárním městem 
Olomouc a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dle přílohy č. 1 
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3. pověřuje 
tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu Dodatku č. 1 
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem 
v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
2014–2020 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 25 
 
 

18 Změna č. 3, 4 a 5 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
upravenou Strategii ITI Olomoucké aglomerace po zapracování změn č. 3, 4 a 5 uvedenou v 
příloze č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 26 
 
 

19 Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací - škol 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol, 
jejichž zřizovatelem je SMOl, dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 

T: září 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19.; hlasování č. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací 
listiny 
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Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada Olomouc 

T: září 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20.; hlasování č. 28 
 
 

21 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu, 
ve znění OZV č. 1/2018 a OZV č. 3/2018, a kterou se zrušují 
některé obecně závazné vyhlášky 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2018 dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21.; hlasování č. 29 
 
 

22 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti SK 
Sigma Olomouc, a. s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 23.; hlasování č. 30 
 
 

23 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2018 
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Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a výsledky kontrol 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 24.; hlasování č. 31 
 
 

24 Informace o petici za zachování tradiční silnice na Svatý 
Kopeček 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
petici za zachování tradiční silnice na Svatý Kopeček 

 

2. ukládá 
Radě města Olomouce průběžně informovat zastupitelstvo o stavu projektu východní 
tangenty 

T: průběžně 
O: Rada města Olomouce 
 

Předložil: členové zastupitelstva města 
Bod programu: 26.; hlasování č. 32 
 
 

25 Pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s § 55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc zkráceným 
postupem, včetně jejího obsahu, za podmínky uzavření dohody o úhradě nákladů a následné 
úhradě nákladů do 30 dnů ode dne zaslání návrhu dohody o úhradě nákladů ze strany 
statutárního města Olomouce 

 

3. určuje 
RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení 
Změny      č. VIII 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. VIII Územního plánu Olomouc 
zkráceným postupem 

T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 27.; hlasování č. 33 
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26 Petice za zachování zeleně Na Letné, Demlova 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
Petici za zachování zeleně Na Letné, Demlova 

 

Předložil: členové zastupitelstva města 
Bod programu: 28.; hlasování č. 34 
 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.  
náměstek primátora 

  

 


