USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 13. 12. 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 8. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
upravený program 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Rada města Olomouce
1.; hlasování č. 2

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.; hlasování č. 4

Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým
majetkem ve vlastnictví statutárního města Olomouce na
období r. 2019 – 2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
„Dlouhodobou koncepci hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví
statutárního města Olomouce na období r. 2019 – 2022“.

3.
ukládá
RMO a věcně příslušnému náměstkovi doplnit zdůvodnění zařazení nemovitostí do kategorií
B a C dle předem stanovených kritérií, a to před předložením první nemovitosti k prodeji
majetkoprávní komisi
T:
O:

9. 3. 2020
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora

Předložil:
Bod programu:

4

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
3.; hlasování č. 5

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a to jednotky č. 514/6, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, který je součástí pozemku
parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc v majetku
statutárního města Olomouce, s tím, že doba nájmu bude z důvodu prodeje jednotky panu
XXXXX prodloužena o půl roku dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
nevyhovuje žádosti
společnosti UNICAPITAL Healthcare a.s. o prodej pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352, obč. vyb,
Tomkova 40, pozemku parc. č. 504 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 ostatní plocha) o
výměře 193 m2, části pozemku parc. č. 343/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 díl ,,b“) o
výměře 2 357 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 díl ,,a“)
o výměře 3 153 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/5 díl
,,f“) o výměře 1 349 m2, a části pozemku parc. č. 527/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/5
díl ,,g“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
nevyhovuje žádosti
společnosti MAPO Cell s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Hejčín obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352, obč. vyb, Tomkova 40, za
nabídnutou cenu ve výši 16.000.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
nevyhovuje žádosti
společnosti PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 179/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352,
obč. vyb, Tomkova 40, pozemku parc. č. 504 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 ostatní
plocha) o výměře 193 m2, části pozemku parc. č. 343/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1
díl ,,b“) o výměře 2 357 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č.
343/1 díl ,,a“) o výměře 3 153 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 527/5 díl ,,f“) o výměře 1 349 m2, a části pozemku parc. č. 527/5 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 527/5 díl ,,g“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
5.
nevyhovuje žádosti
společnosti kolokau trading s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 889 dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
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6.
souhlasí
s uzavřením souhlasného prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemku parc. č.
649/1 zahrada, pozemku parc. č. 650/2 zahrada, pozemku parc. č. 651/3 ostatní plocha a
pozemku parc. č. st. 93 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 501, obč.
vyb., Brněnská 82, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce a pozemku parc. č. st. 567 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
č. p. 518, Hraniční 39, bydlení, pozemku parc. č. 645/3 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve vlastnictví manželů XXXXX dle GP č. 2372-136/2019 dle důvodové zprávy bod
č. 1.4.
7.
nevyhovuje
nabídce společnosti STAMEDOP, a.s. na koupi částí pozemků parc. č. 728/35 ostatní plocha
o výměře 1 476 m2, parc. č. 525/2 ostatní plocha o výměře 208 m2, parc. č. 728/4 ostatní
plocha o výměře 3 953 m2 (vše dle GP parc. č. 728/35 ostatní plocha o celkové výměře 5
637 m2), parc. č. 1432 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1432/2 ostatní plocha) o výměře 124
m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a vlečkové koleje č. 2 nacházející se na částech
pozemků parc. č. parc. č. 728/35 ostatní plocha o výměře 1 476 m2, parc. č. 525/2 ostatní
plocha o výměře 208 m2, parc. č. 728/4 ostatní plocha o výměře 3 953 m2 (vše dle GP parc.
č. 728/35 ostatní plocha o celkové výměře 5 637 m2), parc. č. 1432 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1432/2 ostatní plocha) o výměře 124 m2, parc. č. 728/4 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 728/4 ostatní plocha), parc. č. 1432 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1432/1 ostatní plocha)
a parc. č. 728/35 ostatní plocha (dle GP parc. č. 525/2 ostatní plocha), vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
8.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, 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 za kupní cenu ve výši 602 310,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 2.2.
9.
nevyhovuje
žádostem společnosti PATRIOT reality, spol. s r. o. a společnosti TD metal s.r.o. o prodej
budovy č. p. 521 tech. vyb, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která se nachází na
pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
10.
schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 809/40 ostatní plocha (dle GP parc. č. 809/85 o výměře 1 480
m2) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti HOPR GROUP, a.s. do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
11.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IM/BKS/000620/2015/Hrb mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností Regionální centrum
Olomouc s. r. o. jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
12.
schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 388/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 388/137 ostatní plocha)
o výměře 1 030 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti FROL a.s. za
pozemky parc. č. st. 1007/14 a parc. č. st. 1007/15, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
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Hodolany, obec Olomouc, na kterých se nachází budova bez čp/če, výroba, ve vlastnictví
společnosti FROL a.s., pozemky parc. č. 388/73, parc. č. 1005/11, parc. č. 1005/13, parc. č.
1005/14, parc. č. 1005/15, parc. č. 1007/2, parc. č. 1007/3, vše ostatní plocha, parc. č.
1010/2, parc. č. 1010/6, vše orná půda, a část pozemku parc. č. 1005/4 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 1005/21 ostatní plocha) o výměře 103 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí
společnosti FROL a.s. doplatek cenového rozdílu ve výši 159 555,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 2.5.
13.
nevyhovuje žádosti
společnosti VENDINGNET s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 1575/4 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
14.
trvá
na usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 ve věci nevyhovění žádosti pana XXXXX o prodej části
pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 1 800 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
15.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 726/8 orná půda o výměře 99 m2 v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
16.
nevyhovuje žádosti
společnosti JUTA a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1633/1 ostatní plocha o výměře 84 m2
a části pozemku parc. č. 1924 ostatní plocha o výměře 121 m2, obě v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
17.
nevyhovuje žádosti
společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej částí pozemku parc. č. 516/1 ostatní plocha o
celkové výměře 190 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
18.
nevyhovuje žádosti
společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha o
výměře 240 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
19.
schvaluje
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-SMV/BKS/000108/2018/Val ze dne 30. 1.
2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřenou se společností JITRO Olomouc, o.p.s., jejímž
předmětem je pozemek parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb., spočívající v prodloužení termínu
pro uzavření řádné kupní smlouvy do 31. 12. 2020, a ve změně náležitostí smlouvy týkajících
se závazku doložení čestného prohlášení dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
20.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o snížení kupní ceny o náklady na stavbu opěrné zídky ve výši 200 000,- Kč u
prodeje pozemků parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/25 ostatní plocha) o
výměře 13 m2, parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/24 ostatní plocha) o
výměře 186 m2 a parc. č. 800/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 800/48 ostatní plocha) o
výměře 29 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
21.
schvaluje
prodej částí pozemků parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/25 ostatní plocha) o
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výměře 13 m2, parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/24 ostatní plocha) o
výměře 186 m2 a parc. č. 800/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 800/48 ostatní plocha) o
výměře 29 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši
790 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
22.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 741/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 741/3 ostatní plocha) o
výměře 68 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX do společného
jmění manželů, za kupní cenu ve výši 33 195,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
23.
souhlasí
s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání přestavku na části pozemku parc. č. 741/1
ostatní plocha (dle GP parc. č. 741/4 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 v k. ú.
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch manželů XXXXX za náhradu ve výši 435,Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
Předložil:
Bod programu:
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Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
4.; hlasování č. 7

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na část pozemku
parc. č. 389/12 ostatní plocha o výměře cca 12m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX v rozsahu dle předběžného situačního
nákresu, za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím
geodetickém zaměření dle důvodové zprávy bod 1.1,
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na část pozemku
parc. č. 389/11 ostatní plocha o výměře cca 12 m2 k.ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX dle předběžného situačního nákresu, za
cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém
zaměření dle důvodové zprávy bod 1.2,
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na část pozemku
parc. č. 193/2 orná půda o výměře cca 4m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, dle
předběžného situačního nákresu, a pozemku parc. č. 389/9 ostatní plocha v k.ú. Topolany u
Olomouce, obec Olomouce o výměře 14 m2 ve společném jmění manželů XXXXX za cenu
dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém
zaměření dle důvodové zprávy bod 1.3,
5.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na část pozemku
parc. č. 199 ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc,
v podílovém spoluvlastnictví XXXXX dle předběžného situačního nákresu, za cenu dle
znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměření
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dle důvodové zprávy bod 1.4,
6.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019, bod programu č. 4, bod č. 1.1. důvodové zprávy ve věci
postupovat dle postupu navrženého v důvodové zprávě dle důvodové zprávy bod 1.5,
7.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu dle bodu 1.5,
8.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.2. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.6,
9.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.3. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.7,
10.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.4. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.8,
11.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.5. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.9,
12.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.6. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.10,
13.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.8. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.11,
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14.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.8. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.11,
15.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.9. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.12,
16.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.9. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.12,
17.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.10. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.13,
18.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.10. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.13,
19.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.11. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 znaleckým posudkem č. 4873-087/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava
Dvořáka, ve výši 690.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.14,
20.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.11. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.14,
21.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.12. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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
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cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4872-086/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce
Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 2.101.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.15,
22.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.12. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.15,
23.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.13. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.16,
24.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.13. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové
zprávy bod 1.16,
25.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.13. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.16,
26.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.13. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě 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 dle důvodové zprávy bod 1.16,
27.
neschvaluje
směnu pozemků parc. č. 939/3, parc. č. 939/21, parc. č. 939/28 a parc. č. 939/30, vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části
pozemků parc .č. 567/3, parc. č. 568/2, parc. č. 578/3 a parc. č. 582/2, vše ostatní plocha v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve spoluvlastnictví XXXXX důvodové zprávy bod 1.17,
28.
schvaluje
darování pozemku parc. č. 939/4, ostatní plocha o výměře 515 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc dle
důvodové zprávy bod 1.18,
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29.
schvaluje
směnu pozemku parc. č. 380/13 orná půda v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc o
výměře 3.870 m2 a části pozemku parc. č. 420/7 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc, o
výměře 1.045 m2 (dle GP pozemek parc. č. 420/146) ve vlastnictví pana XXXXX za část
pozemku parc. č. 690/5 orná půda v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, o výměře 13.751 m2 (dle
GP označena jako díl „a“) ve vlastnictví statutárního města Olomouce, bez vzájemného
cenového doplatku dle důvodové zprávy bod 1.19,
30.
schvaluje
darování části tramvajové trati v ulici 8. května na pozemcích parc. č. 116/37 ostatní plocha,
parc. č. 116/31 ostatní plocha, parc. č. 116/32 ostatní plocha, vše v k.ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, v rozsahu koleje č. 1, km 0,016033 až 0,286487 a koleje č. 2, km 0,034182
až 0,268794 z vlastnictví Dopravního podniku města Olomouce, a.s., do vlastnictví
statutárního města Olomouce, a to bezúplatně dle důvodové zprávy bod 1.20,
31.
schvaluje
darování části pozemku parc. č. 1920/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 1920/13) o
výměře 773 m2 a části pozemku parc. č. 1921/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č.
1921/4) o výměře 901 m2, oba v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření příslušející Správě silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod 1.21,
32.
schvaluje
darování pozemků parc. č. 597/14 ostatní plocha o výměře 463 m2, parc. č. 597/16 ostatní
plocha o výměře 20 m2 a parc. č. 597/17 ostatní plocha o výměře 150 m2, vše v k.ú.
Bystrovany, obec Bystrovany, ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření
příslušející Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace do vlastnictví
statutárního města Olomouce a darování místní komunikace (chodník a cyklostezka) na
pozemcích parc. č. 1868/18, parc. č. 1868/40, parc. č. 1869/3, parc. č. 1917/4, parc. č.
1917/7 a parc. č. 1917/8, vše v k.ú. Holice u Olomouce a na pozemcích parc. č. 486/2, parc.
č. 597/14, parc. č. 597/16 a parc. č. 597/17, vše v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany a
darování veřejného osvětlení podél silnice I/35, to vše ve vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.22.
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
5.; hlasování č. 8

Soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ukládá
úřadu územního plánování upravit návrh souboru změn č. IX RP MPR ve smyslu vypuštění
dílčí změny č. IX/6
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
6.; hlasování č. 9
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Rozpočtové změny roku 2019 + dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 část A a B včetně
dodatku č. 1
2.
schvaluje
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část B včetně
dodatku č. 1
3.
schvaluje
poskytnutí finančního dru ve výši 100 000,- Kč Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989,
v rámci veřejné sbírky, jejímž cílem je získat finanční podporu obětem útoku ze dne 10. 12.
2019, a z toho vyplývající rozpočtovou změnu
4.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat přiloženou darovací smlouvu
na poskytnutí finančního daru
T:
O:

ihned
vedoucí odboru kancelář primátora

Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
7.; hlasování č. 12

Dotace z rozpočtu SMOl

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2019 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy –
část A
3.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy - část B a z
toho vyplývající rozpočtové změny
4.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv
5.
nevyhovuje
žádostem žadatelů dle přílohy č. 1 - část A a přílohy č. 2 - část B důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
8.; hlasování č. 13
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020
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Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh
2.
schvaluje
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 dle upravené důvodové zprávy a všech upravených
příloh
b) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2020 se splatností 1 rok
u Komerční banky, a. s.
c) závazné ukazatele roku 2020 dle důvodové zprávy
d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2020 dle
důvodové zprávy
3.
schvaluje
přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. dle parametrů uvedených v důvodové zprávě
- na předfinancování dotací s limitem 200 mil. Kč
- investiční úvěr ve výši 450 mil. Kč
4.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podepsat smluvní dokumentaci k úvěru od
Komerční banky, a. s.
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
9.; hlasování č. 18

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se střednědobého výhledu rozpočtu na rok
2021 - 2023
2.
schvaluje
upravený střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2021 - 2023
Předložil:
Bod programu:

Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
10.; hlasování č. 19

11

11

Smlouva o směnečném programu - Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o směnečném programu
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
směnečném programu
T:
O:

leden 2020
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
11.; hlasování č. 20

Zimní stadion - majetkoprávní vztahy

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem navrženým v důvodové zprávě
3.
bere na vědomí
návrh smlouvy o nájmu, správě, provozování, údržbě a opravách zimního stadionu se
společností HC Olomouc, s.r.o. se sídlem Olomouc, Hynaisova 9a, IČ 25849 k souboru
nemovitých a movitých věcí v areálu zimního stadionu v Olomouci v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc (příloha 2) s účinností od 1.1.2020 dle záměru zveřejněného 22.10.2019
4.
souhlasí
se Smlouvou o poskytnutí provozní podpory (dotace) na sportovní a multifunkční rekreační
infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce v areálu zimního stadionu pro
příjemce HC Olomouc, s.r.o. s účinností od 1.1.2020 a ukládá věcně příslušnému
náměstkovi uzavřít tuto smlouvu do 18.12.2019 (příloha 3)
5.
souhlasí
s dohodou o narovnání s HC Olomouc, s.r.o. a ukládá věcně příslušnému náměstkovi
uzavřít tuto dohodu do 18.12.2019 (dle přílohy 4)
6.
bere na vědomí
návrh Smlouvy o zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město Olomouc
společností HC Olomouc, s.r.o. (dle přílohy 5)
7.
bere na vědomí
návrh zprovoznění malé haly a zájem o nájem malé haly spolkem Hanácká sportovní
mládež, z.s. doručený 18.11.2019 (dle přílohy 6)
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Předložil:

Bod programu:
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Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
12.; hlasování č. 21

Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
promíjí
pohledávku uvedenou v bodu 1 důvodové zprávy
3.
promíjí
pohledávky uvedené v bodu 2.1. a 2.2. důvodové zprávy
4.
promíjí
pohledávku uvedenou v bodu 3 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
13.; hlasování č. 22

OZV č. 14/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 14/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle
přílohy č. 1.
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
14.; hlasování č. 24

OZV č. 15/2019 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 15/2019 o místním poplatku ze psů, dle přílohy č. 1.
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Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
15.; hlasování č. 25

OZV č. 16/2019 o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 16/2019 o místním poplatku z pobytu, dle přílohy č. 1.
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
16.; hlasování č. 26

OZV č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství a zrušení OZV o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecné závazné vyhlášky
2.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
kterou se současně ruší obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného, dle
přílohy č. 1.
Předložil:
Bod programu:

18

Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
17.; hlasování č. 27

OZV o nočním klidu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu dle přílohy 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

19

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
18.; hlasování č. 28

OZV o cenové mapě

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území
statutárního města Olomouce pro rok 2020, s účinností od 1. 1. 2020
Předložil:
Bod programu:

20

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
19.; hlasování č. 29

Regulační plán MPR Olomouc - úprava regulačního plánu a
pořízení souboru změn č. X

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje upravit regulační plán MPR Olomouc v souladu s § 188
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

3.
schvaluje
v souladu s §72 odst. 2 a odst.4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení souboru změn č. X regulačního plánu MPR
Olomouc zkráceným postupem, jehož obsahem je prověření úpravy podmínek pro dostavbu
proluky na tř. Svobody a pro využití pozemku parc.č. 497 v k.ú. Olomouc – město dle
důvodové zprávy, za podmínky uzavření dohody o úhradě nákladů na zpracování změny
regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu a následné úhrady nákladů
do 30 dnů ode dne zaslání návrhu dohody o úhradě nákladů ze strany statutárního města
Olomouce
4.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení souboru změn č. X regulačního plánu
MPR Olomouc po vydání úpravy regulačního plánu dle požadavku § 188 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:

21

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
20.; hlasování č. 30

Regulační plán RP-23 Sídliště Norská

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Regulačnímu plánu RP-23 Sídliště Norská,
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které je přílohou tohoto usnesení
3.
ověřilo
tímto, že Regulační plán RP-23 Sídliště Norská není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění pozdějších Aktualizací (č. 1.,
schválené dne 15.4. 2015 a č. 2. a č. 3., schválených dne 2. září 2019)
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 3, vydané dne
25.2.2019
3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze
dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn
4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
5. s výsledky projednání
4.
vydává
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Regulační plán RP-23
Sídliště Norská formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
5.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-23 Sídliště
Norská veřejnou vyhláškou
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

6.
ukládá
odboru strategie a řízení, útvaru hlavního architekta, předat odboru dopravy a územního
rozvoje, úřadu územního plánování podnět k pořízení územní studie navazujícího území (při
ul. Pražská).
T:
O:

ihned
vedoucí útvaru hlavního architekta

7.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování, zahájit pořízení změny č. 1
Regulačního plánu RP – 23 Sídliště Norská
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:

22

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
21.; hlasování č. 31

Memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého
kraje

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
neschvaluje
uzavření Memoranda o Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje dle přílohy č.1
důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

23

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
22.; hlasování č. 32

Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové
ochrany města Olomouc, III. etapa

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

leden 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Bod programu:

24

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

Zavedení místní Agendy 21

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
stanovuje
jako odpovědného politika pro MA21 Mgr. Miroslava Žbánka, MPA
3.
stanovuje
jako koordinátora MA21 Mgr. Kateřinu Přidalovou
4.
schvaluje
Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21, uvedenou v
příloze č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
24.; hlasování č. 34
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25

5. komunitní plán sociálních služeb

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2020-2022
Předložil:
Bod programu:

26

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
25.; hlasování č. 35

Aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora, podpisem zřizovací listiny dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy
Předložil:
Bod programu:

27

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
26.; hlasování č. 36

Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého kraje

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

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
27.; hlasování č. 37
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28

Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola Olomouc, Zeyerova 28

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 dle
přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy
T:
O:

9. 3. 2020
vedoucí odboru školství

Předložil:
Bod programu:

29

Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
28.; hlasování č. 38

Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací
listiny

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
Předložil:
Bod programu:

30

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
29.; hlasování č. 39

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
přísedících Okresního soudu v Olomouci JUDr. Jaroslava Kopeckého, Jana Krejčího, Ing.
Jana Říhoška, Jaromíra Žádníka a Lucii Živcovou pro funkční období 2019 – 2023
3.
bere na vědomí
vzdání se funkcí přísedících Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Karla Robenka, paní
Ing. Jarmily Robenkové a paní Dagmar Hrbkové
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Předložil:
Bod programu:

31

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
30.; hlasování č. 40

Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev a
změna v orgánech družstev Jiráskova, Jižní

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
deleguje
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze družstev Družstvo Olomouc,
Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní dle upravené důvodové zprávy
3.
souhlasí
se změnou stanov družstev Družstvo Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní dle
upravené důvodové zprávy
4.
navrhuje
odvolání a zvolení nových zástupců v představenstvech a kontrolních komisích družstev
Družstvo Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Bod programu:

32

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
31.; hlasování č. 41

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí
2020

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2020
Předložil:
Bod programu:

33

kontrolní výbor
32.; hlasování č. 42

Soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc - vydání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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2.
ověřilo
tímto, že Soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.2 a 3, vydané
usnesením vlády České republiky č. 629 a 630 dne 2.9.2019,
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 3, vydané dne
25.2.2019,
3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze
dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn,
4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
5. s výsledky projednání.
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 a § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Soubor změn č.
IX Regulačního plánu MPR Olomouc formou opatření obecné povahy č. 11/2019, 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 Souboru změn č. IX Regulačního
plánu MPR Olomouc veřejnou vyhláškou.
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
34.; hlasování č. 43

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

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