USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 4. 3. 2019
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 3. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
program 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
1.

Kontrola usnesení ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení a podnětů ze zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení ZMO a podnětů dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
2.

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce
k budově č. e. 3, rod. rekr, na pozemku parc. č. st. 1664 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce
k budově č. e. 6, rod. rekr, na pozemku parc. č. st. 604 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

3.
schvaluje
nepřijetí nabídky ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uplatnění
předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, jiná stavba,
na pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
nepřijímá
nabídku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod
pozemku parc. č. 1047 ostatní plocha o výměře 1033 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5.
schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1047 ostatní plocha o výměře 1033 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 1.4.
6.
schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 549/1 trvalý travní porost o výměře 171 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu ve výši 188 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o koupi pozemku parc. č. 549/2 zahrada o výměře 106 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
9.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 590/8 o výměře 303 m2, parc. č. 590/26 o výměře 70 m2, parc. č.
590/27 o výměře 197 m2, parc. č. 590/29 o výměře 10 m2, parc. č. 590/30 o výměře 7 m2,
parc. č. 590/31 o výměře 63 m2, parc. č. 590/32 o výměře 11 m2, parc. č. 590/38 o výměře
61 m2, parc. č. 590/39 o výměře 29 m2 a parc. č. 590/40 o výměře 10 m2, vše ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu
ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
10.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 235/115 ostatní plocha o výměře 128 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
11.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 235/24 o výměře 434 m2 a parc. č. 235/27 o výměře 269 m2, vše
orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví společnosti STAFOS spol. s r. o.
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 1 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 1.9.
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12.
souhlasí
s uzavřením trojstranné dohody o převzetí závazků z kupní smlouvy č. OMAJSMV/KUP/001179/2016/Slo ze dne 9. 6. 2016 se společností Josef KVAPIL a.s.
a společností EOLA s. r. o. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.10.
13.
schvaluje
změnu dohody o převzetí a změně závazku č. OMAJ-PR/DOH/001499/2015/Slo ze dne
17. 7. 2015, spočívající ve změně termínu pro vybudování dětského hřiště na částech
pozemků parc. č. 1678/33 o výměře 95 m2, parc. č. 1678/231 o výměře 121 m2 a parc. č.
1678/230 o výměře 54 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pro
umístění herního prvku – šplhací sestavy na části pozemku parc. č. 212/4 ostatní plocha
v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, z 28. 2. 2019 na 30. 9. 2019 dle důvodové
zprávy bod č. 1.11.
14.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 11 důvodové zprávy, ve věci
schválení prodeje pozemku parc. č. 2000 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc,
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protihluková stěna, která není součástí tohoto
pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. 438/47 ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - komunikace,
která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti TSR Czech
Republic s.r.o. za kupní cenu ve výši 93 710,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
15.
schvaluje
směnu pozemků parc. č. 2000 ostatní plocha a parc. č. 438/47 ostatní plocha, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku
parc. č. 478/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 478/16 ostatní plocha) o výměře 357 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti TSR Czech Republic s.r.o. s tím, že
společnost TSR Czech Republic s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek
cenového rozdílu ve výši 94 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
16.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
17.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 612/2 ostatní plocha a parc. č. 667/4 ostatní plocha,
oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
18.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 539/51 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.15.
19.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 583/3 orná půda, parc. č. 581/2 orná půda, parc.
č. 581/4 orná půda a parc. č. 504/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.16.
20.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 583/3 orná půda a parc. č. 581/4 orná půda, vše
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
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21.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 194/2 lesní pozemek o výměře 1 875 m2 v k.
ú. Mutkov, obec Mutkov dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
22.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o výměře 93 m2 a části
pozemku parc. č. 1934 ostatní plocha o výměře 8 m2, obě v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.
23.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 224/5 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.19.
24.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 375 ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20.
25.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 439 zahrada o výměře 325 m2, parc. č. 438 zahrada
o výměře 448 m2, části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 69 m2 a části
pozemku parc. č. 436/1 ostatní plocha o výměře 195 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21.
26.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o úhradu kupní ceny pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc ve výši 393 340,- Kč formou splátek dle důvodové zprávy bod č. 1.22.
27.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/55 orná půda) o výměře
97 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů
za kupní cenu ve výši 202 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.23.
28.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/41 lesní pozemek)
o výměře 63 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši
11 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24.
29.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/40 lesní pozemek) o
výměře 229 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům XXXXX do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 36 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24.
30.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/39 lesní pozemek) o
výměře 189 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši
30 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24.
31.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/38 lesní pozemek)
o výměře 151 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům XXXXX do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 25 375,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24.
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32.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 803/5 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do podílového
spoluvlastnictví pana XXXXX, paní XXXXX a manželů XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši
411 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/4 shora uvedeného pozemku panu XXXXX za
kupní cenu ve výši 102 750,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/4 shora uvedeného pozemku paní
XXXXX za kupní cenu ve výši 102 750,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného
pozemku manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 205 500,Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.25.
33.
schvaluje
prodej částí pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2 (dle GP parc. č.
590/15 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 590/16 ostatní plocha o výměře 10 m2)
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je komunikace, spolku ART RUBIKON z.s.
za kupní cenu ve výši 31 325,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.26.
34.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 239 ostatní plocha (dle GP parc. č. 239/2 ostatní plocha) o
výměře 27 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 32 021,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.27.
35.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1157 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1157/2 ostatní plocha)
o výměře 21 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům XXXXX, do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 11 930,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
36.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1647/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1647/28 ostatní plocha)
o výměře 425 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti GRM Systems s.r.o.
za kupní cenu ve výši 234 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.29.
37.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 390/3 zastavěná
plocha) o výměře 12 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní
cenu ve výši 27.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.30.
38.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 629/38 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 98.000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.31.
39.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 615 ostatní plocha (dle GP parc. č. 615/2 ostatní plocha)
o výměře 28 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 40 490,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
1.32.
40.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1796 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
společnosti RESTA s.r.o., za kupní cenu ve výši 252 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
1.33.
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41.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 170/10 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti
Marzio,s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 480 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.34.
42.
schvaluje
prominutí části úhrady smluvní pokuty dle smlouvy č. MAJ-PR-VB/97/2011/S ze dne 20. 11.
2011 společnosti STK - AUTOL OLOMOUC s.r.o. ve výši 80 000,- Kč se zdůvodněním dle
důvodové zprávy a požaduje úhradu části smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč po společnosti
STK - AUTOL OLOMOUC s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
Předložil:
Bod programu:
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Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
3.

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
revokuje
část 5 a 6, bodu 4 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017, tj. bod 2.1 důvodové zprávy, ve věci
schválení navrženého postupu dle důvodové zprávy, tedy pro další jednání s vlastníky
navrhnout cenu pro výkup pozemků 1 000,- Kč/m2,
3.
schvaluje
postupovat dle postupu navrženého v důvodové zprávě,
4.
schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 416/9 orná půda (dle GP parc. č. 416/85) o výměře 1728 m2
v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 4878-092/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava
Dvořáka, ve výši 4.370.000,- Kč,
5.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 12/2 orná půda o výměře 358 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který
je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4874-088/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 910.000,- Kč,
6.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 3/3 zahrada o výměře 1134 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je
ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4876-090/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 2.870.000,- Kč,
7.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 3/4 zahrada o výměře 1195 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je
ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4877-091/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 3.023.000,- Kč
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8.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 4/2 orná půda o výměře 1880 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který
je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4875-089/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 4.760.000,- Kč,
9.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 6/2 orná půda o výměře 1368 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který
je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4868-082/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 3.510.000,- Kč,
10.
schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 6/2 (dle GP parc. č. 6/3) orná půda o výměře 622 m2 v k.ú.
Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 4868-082/18 ze dne 28. 12 .2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka,
ve výši 1.570.000,- Kč,
11.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 5/2 orná půda o výměře 1574 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který
je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4869-083/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 4.000.000,- Kč,
12.
schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 5/2 (dle GP parc. č. 5/3) orná půda o výměře 1309 m2 v k.ú.
Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 4869-083/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka,
ve výši 3.310.000,- Kč,
13.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 7/2 orná půda o výměře 1201 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který
je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4859-073/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 3.080.000,- Kč,
14.
schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 7/2 (dle GP parc. č. 7/3) orná půda o výměře 554 m2 v k.ú.
Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 4859-073/18 ze dne 28. 12 .2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka,
ve výši 1.400.000,- Kč,
15.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 9/2 zahrada o výměře 465 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je
ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4871-085/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.191.000,- Kč,
16.
schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 9/2 (dle GP parc. č. 9/3) zahrada o výměře 257 m2 v k.ú. Povel,
obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 4871-085/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka,
ve výši 650.000,- Kč,
17.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 11/3 zahrada o výměře 271 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který
mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou
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znaleckým posudkem č. 4873-087/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka,
ve výši 690.000,- Kč,
18.
schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 11/3 (dle GP parc. č. 11/8) zahrada o výměře 244 m2 v k.ú.
Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za kupní
cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4873-087/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce
Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 620.000,- Kč,
19.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 11/4 zahrada o výměře 249 m2 a parc. č. 10/2 orná půda o výměře
574 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4872-086/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce
Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 2.101.000,- Kč,
20.
schvaluje
koupi částí pozemků parc. č. 11/4 (dle GP parc. č. 11/7) zahrada o výměře 191 m2 a parc. č.
10/2 (dle GP parc. č. 10/5) orná půda o výměře 369 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc,
které jsou ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4872-086/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.417.000,- Kč,
21.
schvaluje
koupi podílu o velikost ½ pozemku parc. č. 8/2 orná půda o výměře 936 m2 v k.ú. Povel,
obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za kupní cenu
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce
Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.200.000,- Kč,
22.
schvaluje
koupi podílu o velikost ½ části pozemku parc. č. 8/2 (dle GP parc. č. 8/4) orná půda o
výměře 468 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů
manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18,
ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 590.000,- Kč,
23.
schvaluje
koupi podílu o velikost ½ pozemku parc. č. 8/2 orná půda o výměře 936 m2 v k.ú. Povel,
obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka,
ve výši 1.200.000,- Kč,
24.
schvaluje
koupi podílu o velikost ½ části pozemku parc. č. 8/2 (dle GP parc. č. 8/4) orná půda
o výměře 468 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce
Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 590.000,- Kč,
25.
schvaluje
uzavření dohody o zrušení účinnosti budoucích darovacích smluv č. BDS/OI/299/2011/Kli
ze dne 23. 1. 2012 a č. S-2006/1360/OHP ze dne 18. 10. 2006, uzavřených mezi statutárním
městem Olomouc a Olomouckým krajem.
Předložil:
Bod programu:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.
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Rozpočtové změny roku 2018

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

6

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
5.

Rozpočtové změny roku 2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 část A, B a C
2.
schvaluje
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část B
Předložil:
Bod programu:
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Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
6.

Rozpočtové změny roku 2019 - finanční vypořádání
hospodaření SMOl za rok 2018

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2018
a rozpočtových změn roku 2019 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl
za rok 2018
Předložil:
Bod programu:
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Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
7.

Dotace z rozpočtu SMOl

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 1 – 16 důvodové
zprávy – část A
3.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 17 - 32 důvodové zprávy - část B
a z toho vyplývající rozpočtové změny
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4.
schvaluje
poskytnutí víceletých dotací z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 33 důvodové zprávy - část C
a z toho vyplývající rozpočtové změny pro rok 2019 včetně alokace prostředků pro rok 2020
5.
schvaluje
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl dle příloh
č. 34 - 35 důvodové zprávy - část D
6.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 17 - 33 důvodové
zprávy - část B a část C ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv
7.
nevyhovuje
žádostem žadatelů dle příloh č. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 a 31 důvodové zprávy část B
Předložil:
Bod programu:
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Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
8.

Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 včetně
povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 5 akcí obnovy podle tabulky „Rekapitulace akcí
obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2019“ v příloze důvodové zprávy
3.
schvaluje
zaslání žádosti o navýšení rezervy PR MPR dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
9.

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
obsah projektu „Rekonstrukce bývalé výměníkové stanice na centrální spisovnu“ zaměřený
na regeneraci území brownfield a podání žádosti o dotaci na jeho revitalizaci z programu
MMR Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití dle důvodové zprávy
a přílohy č. 2 důvodové zprávy
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Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
10.

Protipovodňová opatření IV.etapa - smlouva o poskytnutí
dotace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci IV.etapy PPO dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace
na realizaci IV.etapy PPO
T:
O:

březen 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
11.

Změna č. VII Územního plánu Olomouc - doplnění

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
doplnění Změny č. VII Územního plánu Olomouc, o jejímž pořízení bylo v souladu s § 55
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnuto ZMO dne 13.11.2017 včetně jejího obsahu
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje doplnit pořizovanou Změnu č. VII Územního plánu
Olomouc
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
12.

Náhrada za změnu v území v k.ú. Slavonín

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
nevyhovuje žádosti
společnosti FORME ITALIA s.r.o., IČ 479 77 116, se sídlem Roháče z Dubé 238/7, 779 00
Olomouc o náhradu za změnu v území z důvodu zrušení určení části pozemku parc. č. 91
a pozemku parc. č. 93, oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, k zastavění na základě změny
Územního plánu Olomouc, a to v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 102 odst. 2, 3 a 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
13.

HCO - aktuální informace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s prodloužením splatnosti pohledávky za HC Olomouc, s.r.o. do 30. 6. 2019 dle důvodové
zprávy a její přílohy
Předložil:
Bod programu:
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Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
14.

Změna č. 6 a 7 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. 6 a č. 7 uvedenou
v příloze č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
15.

Program prevence kriminality

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2019 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3
důvodové zprávy
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3.
ukládá
předložit na Ministerstvo
ze dne 4. 3. 2019
T:
O:

vnitra

ČR

usnesení

Zastupitelstva

města

Olomouce

ihned
vedoucí odboru sociálních věcí

4.
ukládá
předložit na Krajský úřad Olomouckého kraje usnesení Zastupitelstva města Olomouce
ze dne 4. 3. 2019
T:
O:

ihned
vedoucí odboru sociálních věcí

Předložil:
Bod programu:
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Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
16.

Prorodinná politika statutárního města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Koncepci prorodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2019-2021, dle důvodové
zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
17.

Hasičská zbrojnice Chválkovice

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. příspěvek na realizaci komunikační
přípojky k HZ Chválkovice ve výši 56 000,-Kč
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
18.

Bezpečnost informací v informačním systému SMOl

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu s přílohami č. 1 a č. 2
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2.
schvaluje
řídící dokument Bezpečnost informací v informačním systému statutárního města Olomouce
ve znění přílohy č. 1 DZ
Předložil:
Bod programu:
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Rada města Olomouce
19.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška č. 10/2018, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2018, o nočním
klidu
Předložil:
Bod programu:
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Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
20.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška č. 4/2016, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích
statutárního města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o zákazu
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl
Předložil:
Bod programu:

22

Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
21.

Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu
movitého majetku OSTR/INO/159/2019/Zem

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/159/2019/Zem
pro příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
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3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
T:
O:

26. 4. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Bod programu:
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Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
22.

Statut a Jednací a organizační řád kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
Statut kontrolního výboru
2.
schvaluje
předložený Jednací a organizační řád kontrolního výboru
Předložil:
Bod programu:
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kontrolní výbor
23.

Zástupci SMOl v organizacích

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
pověřuje
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA zastupováním statutárního města Olomouce
v orgánech Asociace měst pro cyklisty, z. s. p. o. a náměstka primátora Mgr. Matouše
Pelikána jako jeho náhradníka
3.
deleguje
jako zástupce statutárního města Olomouce náměstka primátora Mgr. Pavla Hekelu
do správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s.
4.
odvolává
Ing. Jiřího Polcra jako zástupce statutárního města Olomouce ve svazku obcí Vodovod
Pomoraví
5.
jmenuje
jako zástupce statutárního města Olomouce ve svazku obcí Vodovod Pomoraví náměstka
primátora Mgr. Martina Majora, MBA, Ing. Miroslava Paucha a Ing. Jiřího Kožušníčka.
Předložil:
Bod programu:

Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
24.
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Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování
zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna
navrhovaného zástupce SMOl do představenstva

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
deleguje
zástupce statutárního města Olomouc (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
změnu navrhovaného zástupce SMOl do představenstva Vodohospodářské společnosti
Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
25.

Cena města Olomouce 2018

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2018 dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
26.

Změny ve stanovách v akciových společnostech

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnou stanov akciových společností
•

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

•

Technické služby města Olomouce, a. s.

•

Lesy města Olomouce, a. s.

•

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

•

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

•

Správa nemovitostí Olomouc, a. s.,

ve kterých je statutární město Olomouc jediným akcionářem a schvaluje jejich stanovy dle
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důvodové zprávy a jejích upravených příloh
3.
souhlasí
s podřízením společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. zákonu o obchodních společnostech
(zákonu o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
Předložil:
Bod programu:

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
27.

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

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