USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 4. 11. 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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Změna ve složení ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
vzdání se mandátu členky Zastupitelstva města Olomouce paní Ivany Kalodové (KDU-ČSL)
dnem 23. 10. 2019
3.
bere na vědomí
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - prvního náhradníka (KDU-ČSL) pana Ing.
Bc. Rostislava Haince dnem 24. 10. 2019
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
1.1.; hlasování č. 2

Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
program 7. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Rada města Olomouce
1.2.; hlasování č. 3

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 a podnětů dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
2.; hlasování č. 5

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 123/2 ostatní plocha o výměře 934 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 1/3), pana XXXXX (ideální
podíl 1/3) a paní XXXXX (ideální podíl 1/3) do vlastnictví statutárního města Olomouce za
kupní cenu celkem 1 295 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného
pozemku z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 431 667,- Kč,
ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku z podílového spoluvlastnictví pana
XXXXX za kupní cenu ve výši 431 667,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného
pozemku z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 431 666,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
darování částí pozemků parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 66 m2, parc. č. 1678/230 orná
půda o výměře 53 m2 a parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 123 m2 (dle GP parc. č.
1678/231 ostatní plocha o výměře 242 m2) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc včetně
dětského hřiště ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 267 ostatní plocha (dle GP díl "c") o výměře 140
m2, parc. č. 599/10 ostatní plocha (dle GP díl "l") o výměře 4 m2 a parc. č. 599/11 ostatní
plocha (dle GP díl "i") o výměře 30 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1406/4 ostatní plocha o výměře 147 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 1226 ostatní plocha (dle GP parc. č.
1188/4 ostatní plocha díl „a“) o výměře 136 m2 a částí pozemku parc. č. 1188 (dle GP parc.
č. 1188/4 ostatní plocha díl „b“ o výměře 1 850 m2, parc. č. 1188/3 ostatní plocha o výměře 1
851 m2 a parc. č. 1188/5 ostatní plocha o výměře 387 m2) o celkové výměře 4 088 m2, vše
v k. ú. Droždín, obec Olomouc, a částí pozemku parc. č. 599/8 ostatní plocha (dle GP díl „h“
o výměře 141 m2, díl „b“ o výměře 4 m2, díl „a“ o výměře 44 m2, díl „g“ o výměře 142 m2, díl
„j“ o výměře 36 m2, díl „o“ o výměře 8 m2, díl „e“ o výměře 186 m2 a díl „m“ o výměře 103
m2) o celkové výměře 664 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, z vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 75/68 ostatní
plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi statutárním městem
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Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
6.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 159/3 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k.
ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8.
nevyhovuje žádosti
XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 500 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc do společného jmění manželů dle důvodové zprávy bod č.
1.7.
9.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 893/6 orná půda a parc. č. 893/7 orná půda, vše
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do společného jmění manželů dle důvodové zprávy bod
č. 1.8.
10.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 230 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
11.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. parc. č. 609/5 ostatní plocha o celkové výměře
160 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
12.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 853 orná půda, popř. jeho části o výměře 568 m2 v
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
13.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1319/1 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
14.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 85/2 orná půda (dle GP parc. č. 85/3 orná půda) o výměře 3
295 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc do vlastnictví České republiky a do práva
hospodařit s majetkem státu Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci za kupní
cenu ve výši 1 380 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
15.
schvaluje
prodej částí pozemků parc. č. 116/29 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 47 m2, parc. č.
116/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 116/40 ostatní plocha) o výměře 48 m2 a parc. č.
116/17 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc
do vlastnictví České republiky a do práva hospodařit s majetkem státu Správě železniční
dopravní cesty, státní organizaci za kupní cenu ve výši 113 175,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 1.13.
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16.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 835/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 835/15 ostatní plocha) o
výměře 52 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s. za
kupní cenu ve výši 65 904,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
17.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 274 ostatní plocha (dle GP parc. č. 324 ostatní plocha) o
výměře 6 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 437,
Urxova 4, Olomouc za kupní cenu ve výši 13.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
18.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 861/5 ostatní plocha) o
výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti SPV palladium, s. r. o. za kupní
cenu ve výši 17.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
19.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/58 orná půda) o výměře
207 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Maestra Development s.r.o. za kupní
cenu ve výši 418 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.18.
20.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019, bod programu č. 5, bod č. 2.1. důvodové zprávy ve věci
schválení darování památkově hodnotných předmětů vedených pod poř. č. 1 až 3 dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy do vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc – Hejčín se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
21.
schvaluje
darování památkově hodnotných předmětů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, do vlastnictví
Vlastivědného muzea v Olomouci se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
Předložil:
Bod programu:
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Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
3.; hlasování č. 6 - 8

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
prodej kolejové vlečky na pozemcích parc. č. 532/16 a parc. č. 532/4, vše ostatní plocha v k.
ú. Chválkovice, obec Olomouc spolku Muzeum dopravní techniky o.s. za 1 Kč, za podmínky,
že spolek Muzeum dopravní techniky o.s. odstraní kolejovou vlečku a zajistí její odvoz z
pozemků na vlastní náklady dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci
investiční akce „Lesní cesta Huzovská I. etapa“ ze statutárního města Olomouc („převodce“)
na Lesy města Olomouce, a.s. („nabyvatel“) dle důvodové zprávy bod 1.2,
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4.
schvaluje
převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci
investiční akce „Lesní cesta U Hájenky I. etapa“ ze statutárního města Olomouc („převodce“)
na Lesy města Olomouce, a.s. („nabyvatel“) dle důvodové zprávy bod 1.3,
5.
schvaluje
změnu smluvních podmínek v kupní smlouvě se společností Technické služby města
Olomouce a.s. dle důvodové zprávy bod 2.1,
6.
schvaluje
uzavření smlouvy o zhodnocení majetku obce Samotišky stavebními úpravami v rámci
realizace investiční akce statutárního města Olomouce „Sv. Kopeček – parkování – projekt
IDS“ v rozsahu dle situačního nákresu dle důvodové zprávy bod 2.2.
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.; hlasování č. 9

Rozpočtové změny roku 2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2019
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
5.; hlasování č. 10, 11

Žádost o poskytnutí individuální dotace - Národní výstava psů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města
Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
ukládá
ekonomickému odboru provést rozpočtové změny
T:
O:

ihned
vedoucí ekonomického odboru

4.
ukládá
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu uzavřít Veřejnoprávní smlouvu
T:
O:

ihned
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:
Bod programu:

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
6.; hlasování č. 12

5

8

Šantova - rekonstrukce kanalizace a komunikace - dohoda o
narovnání a poskytnutí nevratného finančního příspěvku

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření dohody o narovnání a poskytnutí nevratného finančního příspěvku společností
Sochorova stavební s.r.o., IČ 03978125 statutárnímu městu Olomouc, za účelem
vybudování stavby „Šantova – rekonstrukce kanalizace a komunikace“ dle důvodové zprávy.
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
7.; hlasování č. 13

Změna č. VI Územního plánu Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Změna č. VI Územního plánu není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění pozdějších aktualizací (č. 1, č. 2 a
č. 3)
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (č.1,
č. 2.b a č. 3)
3. s výsledky projednání
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Změnu č. VI Územního plánu
Olomouc formou opatření obecné povahy č. 8/2019, které je přílohou tohoto usnesení
4.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. VI Územního plánu
Olomouc veřejnou vyhláškou
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
9.; hlasování č. 14
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10 Změna č. VII Územního plánu Olomouc - vydání
Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Změna č. VII Územního plánu Olomouc není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací (č. 1, č. 2,
č. 3)
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací (č. 1,
č. 2b, č. 3)
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. VII Územního
plánu Olomouc formou opatření obecné povahy č. 9/2019, které je přílohou tohoto usnesení
4.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. VII Územního plánu
Olomouc
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

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

Změna č. VIII Územního plánu Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Změna č. VIII Územního plánu není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky v ve znění pozdějších aktualizací (č. 1, č. 2
a č. 3)
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (č.1,
č. 2.b a č. 3)
3. s výsledky projednání
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) změnu č. VIII Územního
plánu Olomouc formou opatření obecné povahy č. 10/2019, které je přílohou tohoto usnesení
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4.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. VIII Územního plánu
Olomouc
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
11.; hlasování č. 16

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol a
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 2 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17, Dodatek č. 1 zřizovací
listiny FZŠ a MŠ Olomouc, Rožňavská 21, Dodatek č. 1 zřizovací listiny FZŠ a MŠ Olomouc,
Holečkova 10, Dodatek č. 1 zřizovací listiny FZŠ Olomouc, Tererovo nám.1, Dodatek č. 2
zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku do vlastnictví ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17, Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku do vlastnictví FZŠ a MŠ Olomouc, Rožňavská 21, Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku do vlastnictví FZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1, Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku do vlastnictví ZŠ Olomouc, Heyrovského 33, Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku do vlastnictví ZŠ Olomouc, Zeyerova 28, Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
do vlastnictví ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1, dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
O:

13. 12. 2019
vedoucí odboru školství

Předložil:
Bod programu:
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Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
13.; hlasování č. 17

SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou
hromadu společnosti

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
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Předložil:
Bod programu:

14

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
14.; hlasování č. 18

Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a výsledky kontrol
Předložil:
Bod programu:
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kontrolní výbor
15.; hlasování č. 19

OZV o regulaci provozní doby hostinských provozoven

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 11/2019 o regulaci provozní doby hostinských provozoven dle
přílohy 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
16.; hlasování č. 20

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o zákazu
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných
prostranstvích SMOl, ve znění OZV č. 4/2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 12/2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o zákazu
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl, ve znění OZV
č. 4/2019
Předložil:
Bod programu:

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

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
děkuje
občanům Olomouce, kteří před 30 lety přispěli k návratu svobody a demokracie v našem
státě.
Předložil:
Bod programu:

Rada města Olomouce
18.; hlasování č. 22

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

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