USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 9. 3. 2020
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 9. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
program 9. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Rada města Olomouce
1.; hlasování č. 2

Kontrola usnesení ZMO + Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení a podnětů ze zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
včetně dodatku č. 1
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. 4

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
nevyhovuje žádosti
XXXXX o schválení dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví k jednotce a změny
prohlášení vlastníka domu č. p. 649, stojící na pozemku parc. č. st. 828 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
nevyhovuje žádosti
společnosti SPV palladium, s. r. o. o prodej části pozemku parc. č. 624/4 ostatní plocha o
výměře 20 m2 a části pozemku parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 33 m2, vše v k. ú.

Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXXo uznání vlastnického práva k části pozemku parc. č. 624/12 ostatní plocha
(dle GP parc č. 624/47 ostatní plocha o výměře 26 m2) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
4.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019, bod programu 3, bod 1.5. důvodové zprávy, ve věci
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
5.
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 smlouvy o bezúplatném převodu ev. č. 19/77/3/7/5102, která tvoří
přílohu č. 3 důvodové zprávy bod č. 2.2.
6.
nevyhovuje
nabídce společnosti DOOKU GROUP, a.s. na koupi pozemku parc. č. 1491 lesní pozemek o
výměře 2 282 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc statutárním městem Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
7.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 793/18 orná půda o výměře 15 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc
z vlastnictví společnosti Rezidence Chomoutov s.r.o. do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 121,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
8.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 394/20 ostatní
plocha o výměře 201 m2 a pozemek parc. č. 394/21 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v
k. ú. Řepčín, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 2.5.
9.
schvaluje
změnu smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-PR/BDS/001981/2015/Val ze dne 12.
11. 2015, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem, Olomouckým
krajem jako budoucím obdarovaným a společností JTH Holding a.s. jako budoucím
investorem, jejímž předmětem je darování části pozemku parc. č. 614/27 ostatní plocha o
výměře 73 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívající v prodloužení termínu pro
uzavření řádné darovací smlouvy, a to z 31. 1. 2021 na 31. 1. 2022 dle důvodové zprávy bod
č. 2.6.
10.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX a pana XXXXX o směnu části pozemku parc. č. 200/78 orná půda o výměře
126 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za
část pozemku parc. č. 200/72 orná půda o výměře 386 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc v jejich spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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11.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019, bod programu 3, bod 2.19. důvodové právy, ve věci
schválení směny pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č.
962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku
parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2,
jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České
republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu zjištěných cen
pozemků ve výši 15 610,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
12.
schvaluje
směnu pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a sjezd k rodinnému
domu, a pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc, vše ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č.
962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku
parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2,
jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město
Olomouc uhradí ČR – Úřadu práce České republiky doplatek cenového rozdílu ve výši 1
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
13.
nevyhovuje žádosti
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. o prodej pozemků parc. č. st. 24, parc. č.
st. 865/1, parc. č. st. 866/1, parc. č. st. 1698, parc. č. st. 1764/1, parc. č. st. 1764/2, vše
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 79/25, parc. č. 86/2, parc. č. 116/70 a parc. č. 116/134,
vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.9.
14.
nevyhovuje
žádostem společností Green Trade s.r.o., Orange Book s.r.o., REPIWERN a.s. “v likvidaci”,
FINE REALITY, a.s., STING , s.r.o. a manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 930/20
orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
15.
nevyhovuje žádosti
společnosti AD TRADING, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 913/42 orná půda o výměře
60 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
16.
nevyhovuje žádosti
společnosti MORELLO s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 576/2 ostatní plocha o výměře
3 695 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
17.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
18.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 119 m2 v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
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19.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 304 m2 v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
20.
nevyhovuje žádosti
panaXXXXXo prodej pozemků parc. č. 154/3 zahrada a parc. č. st. 97 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zemědělská stavba, vše v k. ú. Loučka u
Bílska, obec Loučka dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
21.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1943 ostatní plocha o výměře 38 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
22.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 497/2 ostatní plocha o výměře
45 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
23.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
24.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře 298 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
25.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 1568/1 orná půda a parc. č. 1567 ostatní plocha, oba v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci Horka nad Moravou za kupní cenu ve výši 2
607 990,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
26.
nevyhovuje žádosti
společnosti VITSOL, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda o výměře 4 287
m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
27.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019, bod programu č. 3, bod č. 2.8. důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje pozemku parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 41 038,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.22.
28.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům
XXXXXdo společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 41 038,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.22.
29.
schvaluje
prodej části pozemků parc. č. 265/423 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/535 ostatní
plocha) o výměře 107 m2 a parc. č. 265/207 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/536 ostatní
plocha) o výměře 65 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve
výši 497 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
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30.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 506/3 zahrada (dle GP parc. č. 506/7 zahrada) o výměře 103
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve
výši 263 449,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
31.
schvaluje
koupi 67 přístřešků MHD na autobusových a tramvajových zastávkách s reklamními panely,
lavičkami a elektropřípojkami umístěných na částech pozemků parc. č. 1126 ostatní plocha a
parc. č. 1082/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 624/2 ostatní plocha, parc. č.
842/7 ostatní plocha, parc. č. 120/5 ostatní plocha, parc. č. 185/1 trvalý travní porost, parc. č.
813/3 ostatní plocha a parc. č. 624/26 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1414/1
ostatní plocha, parc. č. 1420/4 ostatní plocha a parc. č. 1420/13 ostatní plocha, vše v k. ú.
Chválkovice, parc. č. 35/1 zahrada v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 111/1 ostatní plocha,
parc. č. 115/2 ostatní plocha a parc. č. 115/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, parc. č.
509/3 ostatní plocha, parc. č. 590/2 ostatní plocha, parc. č. 51/2 ostatní plocha, parc. č.
555/7 ostatní plocha, parc. č. 49/2 orná půda, parc. č. 718/12 ostatní plocha a parc. č.
575/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 800/4 ostatní plocha,
parc. č. 590/3 ostatní plocha, parc. č. 549/3 ostatní plocha, parc. č. 590/4 ostatní plocha,
parc. č. 556/3 ostatní plocha, parc. č. 557/5 ostatní plocha, parc. č. 557/1 ostatní plocha,
parc. č. 1063 ostatní plocha, parc. č. 1065/4 ostatní plocha, parc. č. 536 ostatní plocha, parc.
č. 542 ostatní plocha, parc. č. 631/2 ostatní plocha, parc. č. 800/7 ostatní plocha a parc. č.
607/11 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 94/31 ostatní plocha, parc. č. 149
ostatní plocha, parc. č. 124/16 ostatní plocha, parc. č. 158/3 ostatní plocha, parc. č. 75/135
ostatní plocha, parc. č. 79/4 ostatní plocha, parc. č. 79/30 ostatní plocha, parc. č. 125/2
ostatní plocha, parc. č. 125/20 ostatní plocha, parc. č. 75/72 ostatní plocha, parc. č. 134/1
ostatní plocha, parc. č. 105/49 ostatní plocha, parc. č. 125/8 ostatní plocha, parc. č. 124/10
ostatní plocha a parc. č. 124/9 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 96 ostatní
plocha a parc. č. 97/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 345/4 ostatní plocha,
parc. č. 460/88 ostatní plocha, parc. č. 497/2 ostatní plocha a parc. č. 350/22 ostatní plocha,
vše v k. ú. Povel, parc. č. 970/1 ostatní plocha, parc. č. 1026/2 ostatní plocha a parc. č.
938/2 trvalý travní porost, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 110/3 ostatní plocha v k. ú Topolany u
Olomouce, parc. č. 432/18 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, parc. č. st. 1030 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hodolany, parc. č. 99/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, vše obec Olomouc, z
vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu ve výši 3.357.050,- Kč bez DPH, ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty
ve výši sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
32.
svěřuje
RMO rozhodování o změnách schválených nepodstatných náležitostí kupních smluv na
koupi přístřešků MHD na autobusových a tramvajových zastávkách dle této důvodové zprávy
bod č. 3.1.
Předložil:
Bod programu:

4

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
3.; hlasování č. 5, 6

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
schvaluje
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi statutárním městem Olomouc jako
budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí
odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/448 Olomouc – přeložka
silnice, II. etapa“ pod stavbou SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce (smíšená stezka pro
chodce a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451 Veřejné osvětlení, v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc dle tabulky uvedené důvodové zprávě. Kupní cena bude sjednána ve výši 630
Kč/m2. Kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována a
za podmínky, že na pozemcích nebo jejich částech bude umístěna stavba SO 110 Stezka
pro cyklisty a chodce (smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451
Veřejné osvětlení, které budou ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Statutární město
Olomouc uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních
poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o
budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění statutárního města
Olomouce provést stavbu SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce (smíšená stezka pro chodce
a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451 Veřejné osvětlení dle důvodové zprávy bod 1.1,
3.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 673/23 orná půda o výměře 1129 m2, parc. č. 673/45 orná půda o
výměře 4237 m2, parc. č. 673/1 orná půda o výměře 3689 m2, parc. č. 674/5 lesní pozemek
o výměře 35 m2 a parc. č. 675/1 ostatní plocha o výměře 159 m2, vše v k.ú. Chomoutov,
obec Olomouc, ve vlastnictví paní XXXXXza cenu 500.000 Kč do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.2,
4.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 757/7 ostatní plocha o výměře 63 m2, parc. č. 762/3 vodní plocha o
výměře 451 m2 a parc. č. 763/10 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec
Olomouc, ve vlastnictví pana XXXXX za cenu obvyklou ve výši 65.000 Kč do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3,
5.
schvaluje
budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 124/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m2
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
za bezúplatný převod části pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha o výměře cca 120 m2 v
k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a statutárním městem Olomouc jako
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 1.4,
6.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 bod programu č. 5 bod 1.3. důvodové zprávy ve věci
schválení 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 2.1.
Předložil:
Bod programu:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.; hlasování č. 7
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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. 8

Rozpočtové změny roku 2020

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 část A, B a C
2.
schvaluje
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část B
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
6.; hlasování č. 9

Rozpočtové změny roku 2020 - finanční vypořádání
hospodaření SMOl za rok 2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2019 a
rozpočtových změn roku 2020 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za
rok 2019
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
7.; hlasování č. 10

Dotace z rozpočtu SMOl + Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1
2.
bere na vědomí
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1 – 19
důvodové zprávy – část A
3.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 20 - 31 a upravené přílohy č. 32
důvodové zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny
4.
schvaluje
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl, dle příloh č.
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33 - 34 důvodové zprávy - část C
5.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 20 - 32 důvodové
zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv
6.
nevyhovuje
žádostem žadatelů dle příloh č. 21, 22, 23, 25, 26, 30 a 32 důvodové zprávy část B
Předložil:
Bod programu:

9

Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
8.; hlasování č. 11

Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné
městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2020
3.
schvaluje
Akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na roky 2020 - 2022
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
9.; hlasování č. 19

Změna č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská I.P.Pavlova

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že změna č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova není v
rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění pozdějších aktualizací
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací
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
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3.
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) změnu č. I regulačního plánu
RP-21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova formou opatření obecné povahy, 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. I regulačního plánu RP-21
Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova veřejnou vyhláškou
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. 13, 14

Petice - regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová ulice

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh odpovědi na petici I. a její doplnění II. v příloze č.4 k důvodové zprávě a ukládá
odpovědět petentům dle schváleného návrhu
T:
O:

ihned
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

3.
schvaluje
schvaluje návrh odpovědi na petici III. v příloze č.6 k důvodové zprávě a ukládá odpovědět
petentům dle schváleného návrhu
T:
O:

ihned
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

4.
schvaluje
schvaluje návrh odpovědi na petici IV. v příloze č.8 k důvodové zprávě a ukládá odpovědět
petentům dle schváleného návrhu
T:
O:

ihned
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

5.
ukládá
útvaru hlavního architekta předložit podnět na prověření změny regulačního plánu RP-22
zohledňující požadavky petic I. - IV., které jsou řešitelné regulačním plánem
T:
O:

červen 2020
vedoucí odboru strategie a řízení
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6.
schvaluje
návrh odpovědi na petici V. v příloze č.10 k důvodové zprávě a ukládá odpovědět petentům
dle schváleného návrhu
T:
O:

ihned
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

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

Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín – Nová Ulice

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-22 Sídliště Neředín –
Nová Ulice, který je přílohou tohoto usnesení
3.
ověřilo
tímto, že regulační plán RP-22 Sídliště Neředín – Nová Ulice není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění pozdějších aktualizací
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací
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-22 Sídliště
Neředín – Nová Ulice 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-22 Sídliště
Neředín – Nová Ulice veřejnou vyhláškou
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
12.; hlasování č. 16
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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 2020 včetně
povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 4 akce obnovy podle tabulky „Rekapitulace akcí
obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2020“ v příloze důvodové zprávy
3.
schvaluje
zaslání žádosti o navýšení rezervy PR MPR dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

14

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
13.; hlasování č. 20

Hřbitovy města Olomouce - 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 Hřbitovy města Olomouce dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
T:
O:

březen 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Bod programu:
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Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
14.; hlasování č. 21

Knihovna města Olomouce - 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 Knihovna 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 ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce
T:
O:

březen 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Bod programu:
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Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
15.; hlasování č. 22

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č.2 zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Heyrovského 33, Dodatek č.2 zřizovací
listiny Fakultní základní školy a Mateřské školy Olomouc, Holečkova 10, Dodatek č.2
zřizovací listiny Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám.1, Dodatek č. 3 zřizovací
listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11, Dodatek č. 1 Mateřské
školy Olomouc, Wolkerova 34 dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T:
O:

březen 2020
vedoucí odboru školství

Předložil:
Bod programu:
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Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
16.; hlasování č. 23

Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Statut Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
17.; hlasování č. 24

Program prevence kriminality

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2020, dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3
důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na Ministerstvo vnitra ČR příslušné usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze
dne 9. 3. 2020
T:
O:

ihned
vedoucí odboru sociálních věcí

Předložil:
Bod programu:
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Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
18.; hlasování č. 25

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 18/2019, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 dle přílohy 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
19.; hlasování č. 26

Cena města Olomouce 2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2019 dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
20.; hlasování č. 27

Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv.
Michala Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí individuálních dotací na památky dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
13

Olomouce
4.
ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy
T:
O:

ihned
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:
Bod programu:

22

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

Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti
provedené Ministerstvem vnitra ČR

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u SMOl
Ministerstvem vnitra ČR dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
bere na vědomí
přijatá opatření k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a opatření k zamezení
opakování zjištěných nedostatků dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

23

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Večeř Jan, Bc., tajemník
22.; hlasování č. 29

Informace o činnosti kontrolního výboru v II. pololetí 2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a výsledky kontrol
Předložil:
Bod programu:

kontrolní výbor
23.; hlasování č. 30

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

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