
 

USNESENÍ 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 29. 6. 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) 
 

 

 

1 Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
program 11. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1. 
 
 

2 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení a podnětů ze zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO a podnětů dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 
 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
budoucí darování částí pozemku parc. č. 776/1 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec 
Olomouc o výměře 3 m2 a 5 m2 a pozemku parc. č. 446/1 ostatní plocha v k.ú. Hejčín, obec 
Olomouc, o výměře 33 m2 a 18 m2, dle situačních nákresů, z vlastnictví Olomouckého kraje 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1, 
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3. schvaluje 
koupi části pozemku parc. č. 171/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 171/5) o výměře 140 m2            
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu na 
ulici Mošnerova č. p. 1244/24, 26, 28 v Olomouci, Mošnerova 1244/24, Nová Ulice, 779 00 
Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 285.600,-Kč dle 
důvodové zprávy bod 1.2, 

 

4. schvaluje 
vzájemný bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 1026/21 ostatní plocha o výměře 4 m2 
(dle GP část označená „m“) a o výměře 3 m2 (dle GP část označená „o“), částí pozemku 
parc.č. 1028/19 ostatní plocha o výměře 5 m2 (dle GP části označené „e+g“) a o výměře                  
3 m2 (dle GP části označené „c+d“) a části pozemku parc.č. 1028/20 ostatní plocha                          
o výměře 2 m2 (dle GP část označená „l“) vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce a částí pozemku parc.                    
č. 1026/25 ostatní plocha o výměře 3 m2 (dle GP část označená „f“) a o výměře 2 m2 (dle 
GP část označená „h“), části pozemku parc.č. 1028/22 ostatní plocha o výměře 10 m2 (dle 
GP část označená „k“), části pozemku parc.č. 1028/23 ostatní plocha o výměře 1 m2 (dle GP 
část označená „b“) vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 1.3, 

 

5. schvaluje 
vzájemný bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1059/21 ostatní plocha o výměře 6 m2 
(dle GP část označená „d“) v k.ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje 
do vlastnictví statutárního města Olomouce a části pozemku parc. č. 1059/19 ostatní plocha 
o výměře 5 m2 (dle GP část označená „c“), části pozemku parc.č. 1059/20 ostatní plocha                  
o výměře 17 m2 (dle GP část označená „a“), části pozemku parc.č. 1059/22 ostatní plocha               
o výměře 8 m2 (dle GP část označená „e“) a části pozemku parc.č. 1126 ostatní plocha                   
o výměře 8 m2 (dle GP část označená „b“) vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 
1.4, 

 

6. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 385/8 ostatní plocha - silnice v k.ú. Týneček o výměře 308 m2,                  
ve spoluvlastnictví XXXXXa XXXXX za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 
260.000 Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.5, 

 

7. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 700/14, orná půda o výměře 959 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce (prodávající) za cenu obvyklou určenou 
znaleckým posudkem ve výši 33.600,- Kč do vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého 
Václava v Olomouci dle důvodové zprávy bod 1.6, 

 

8. schvaluje 
koupi částí pozemku parc. č. 700/15 o výměře 1.122 m2 (dle GP pozemek parc. č. 700/57) a 
o výměře 1.947 m2 (dle GP pozemek parc. č. 700/56), vše orná půda, v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc z vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci za celkovou cenu 
78.240,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.7, 

 

9. schvaluje 
převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci 
investiční akce „Hřbitov Neředín – oprava střechy tř. Míru č.p. 104“ ze statutárního města 
Olomouc („převodce“) na Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, tř. Míru 
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138/102, 779 00 Olomouc Neředín, IČ: 00534943 („nabyvatel“)dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1224 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 608, byt. dům, Jeremenkova 14, která není ve 
vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu celkem ve výši 593 449,- Kč do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to: 

- podíl o velikosti 250/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 28 581,- Kč, 

- podíl o velikosti 233/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 637,- Kč, 

- podíl o velikosti 528/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 60 362,- Kč, 

- podíl o velikosti 127/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 14 519,- Kč, 

- podíl o velikosti 235/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 866,- Kč, 

- podíl o velikosti 497/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 28 409,- Kč, 

- podíl o velikosti 471/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 923,- Kč, 

- podíl o velikosti 250/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 28 581,- Kč, 

- podíl o velikosti 632/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 72 252,- Kč, 

- podíl o velikosti 467/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 694,- Kč, 

- podíl o velikosti 316/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 36 126,- Kč, 

- podíl o velikosti 502/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 57 390,- Kč, 

- podíl o velikosti 915/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 52 303,- Kč, 

- podíl o velikosti 250/5191 do SJMXXXXX za kupní cenu ve výši 28 581,- Kč, 

- podíl o velikosti 889/10382 společnosti Vetmedical s. r. o. za kupní cenu ve výši 50 816,- 
Kč, 

- podíl o velikosti 497/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 28 409,- Kč 

dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. nevyhovuje 
nabídce pana XXXXX a paní XXXXX na koupi pozemku parc. č. 78/1 ostatní plocha                          
o výměře 1 639 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 824/65 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 2 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

4. schvaluje 
koupi částí pozemků parc. č. st. 266 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 2037 
ostatní plocha) o výměře 74 m2 a parc. č. 345 zahrada (dle GP parc. č. 345/2 ostatní plocha) 
o výměře 28 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví pana 
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XXXXX (ideální podíl 1/2) a společného jmění manželů pana XXXXX a paní XXXXX (ideální 
podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 96 500,- Kč, a to 
ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků z podílového spoluvlastnictví pana 
XXXXXza kupní cenu ve výši 48 250,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených 
pozemků ze společného jmění manželů pana XXXXX a paní XXXXXza kupní cenu ve výši 
48 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

5. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o směnu pozemku parc. č. 1732 orná půda o výměře 2244 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 1782 
trvalý travní porost o výměře 219 m2, pozemky parc. č. 1783 o výměře 592 m2 a parc.                   
č. 1832 o výměře 1433 m2, vše orná půda, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví 
panaXXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

6. schvaluje 
směnu částí pozemků parc. č. 395/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/86 ostatní plocha)               
o výměře 228 m2, parc. č. 1092/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1092/3 ostatní plocha)                 
o výměře 104 m2 a parc. č. 395/44 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/87 ostatní plocha)               
o výměře 95 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti BARTON 
TRADING s.r.o. za pozemky parc. č. 828/1 ostatní plocha o výměře 79 m2, parc. č. 828/4 
ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 393/4 ostatní plocha o výměře 5 m2 a části pozemků 
parc. č. 393/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 393/2 ostatní plocha) o výměře 123 m2 a parc. 
č. 997 ostatní plocha (dle GP parc. č. 997/2 ostatní plocha) o výměře 90 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že společnost 
BARTON TRADING s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve 
výši 28 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

7. schvaluje 
přeřazení pozemku parc. č. st. 1330/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 609 m2, jehož 
součástí je budova bez  čp/če, jiná st., pozemku parc. č. st. 1331/2 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 788 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., částí pozemků 
parc. č. 290/9 ostatní plocha o celkové výměře 21 685 m2, parc. č. 296 ostatní plocha               
o celkové výměře 13 803 m2, parc. č. 429/4 ostatní plocha o výměře 192 m2, parc. č. 615/14 
ostatní plocha o celkové výměře 150 m2, parc. č. 615/19 ostatní plocha o celkové výměře 43 
028 m2, parc. č. 615/28 ostatní plocha o výměře 3 233 m2, parc. č. 615/30 ostatní plocha                 
o výměře 761 m2, pozemku parc. č. 661 ostatní plocha o výměře 1 268 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc z kategorie B (nemovité věci, které lze prodat či směnit pouze za 
splnění určitých podmínek) do kategorie A (nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou 
dlouhodobě určeny k prodeji či směně) dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

8. nevyhovuje žádosti 
společnosti TECHNOBAL s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 615/19 ostatní plocha                       
o výměře 20 000 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

9. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 615/19 ostatní plocha o výměře 6 000 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

10. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 46/32 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

 



 5 

11. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek Litovelská č.p. 163/č.o.18 o prodej části pozemku parc.                    
č. 447/23 zahrada o výměře 82 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.8. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXXo prodej pozemku parc. č. 247/4 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

13. nevyhovuje žádosti 
společnosti RÓZA - WEST, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 300/3 ostatní plocha                      
o výměře 4 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
společnosti KRAJIczech s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o výměře 
1 390 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

16. nevyhovuje žádosti 
společnosti Bright rainbow a.s. o prodej pozemku parc. č. 1505 ostatní plocha v k. ú. Holice                 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

17. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 1940 ostatní plocha o výměře 203 m2 a 
parc. č. 1938 ostatní plocha o výměře 79 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1929/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX a paní XXXXXo prodej částí pozemků parc. č. 487/70 ostatní plocha                        
o výměře 36 m2 a parc. č. 487/1 orná půda o výměře 27 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 233 m2 a 
parc. č. 24/26 zahrada o výměře 10 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.18. 

 

22. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 2150 ostatní plocha o výměře 181 m2 a 
parc. č. 115/5 zahrada o výměře 781 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
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důvodové zprávy bod č. 2.19. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 905/41, parc. č. 905/80, vše orná půda, a části 
pozemku parc. č. 1014/1 ostatní plocha o výměře 873 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
společnosti ROMZA - Nedvězí, spol. s r.o. o prodej pozemku parc. č. 1195 ostatní plocha             
o výměře 3 070 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

 

25. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 824/3 ostatní plocha o výměře 398 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 

 

26. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 824/3 o výměře 1 187 m2 a parc. č. 824/73                
o výměře 266 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.23. 

 

27. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 378 m2                          
a pozemku parc. č. st. 603/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady                              
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
společnosti MORWEN KAPPA a.s. o prodej pozemků parc. č. 841/11 a parc. č. 841/111, oba 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
společnosti Komunitní centrum Hradisko s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 214 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 

 

30. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 2/2 zahrada, popř. jeho části o výměře 410 m2 v k. 
ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 

 

31. nevyhovuje žádosti 
panaXXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1134 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX a XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře                   
120 m2 a parc. č. 761/12 ostatní plocha o výměře 33 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 

 

33. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1742 orná půda, popř. jeho části o výměře 385 m2          
v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
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34. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1742 orná půda v k. ú. Grygov, obec Grygov dle 
důvodové zprávy bod č. 2.30. 

 

35. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 808/1 ostatní plocha o výměře 116 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 

 

36. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 15/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 15/30 ostatní plocha)                     
o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu XXXXX za kupní cenu ve výši 
16.700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 

 

37. nevyhovuje žádosti 
společnosti Zolova real s.r.o. o prominutí smluvních pokut dle smlouvy č. OMAJ-
IM/BDS/000830/2016/Hrb ze dne 30. 6. 2016 v celkové výši 960.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 

 

38. schvaluje 
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

39. schvaluje 
prominutí nájemného ve výši 156 210,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem 
prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 889, byt. 
dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod                  
č. 3.3. 

 

40. schvaluje 
prominutí nájemného ve výši 78 103,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem 
prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 411,90 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. 
dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod                
č. 3.3. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 

5 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – 
informace k záměru převodu bytů ve spoluvlastnictví města a 
družstev 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 5. 
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6 Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde 
je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem 
(mimo školská zařízení) 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 6. 
 
 

7 Rozpočtové změny roku 2020 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 část A a B 

 

2. schvaluje 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část B 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 

8 Navýšení limitu revolvingového úvěru 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
navýšení limitu současného revolvingového úvěru dle doporučení v důvodové zprávě 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 

9 Dotace z rozpočtu SMOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1 - 18 
důvodové zprávy – část A 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací a zvýšení částky dotace u poskytnutých dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 



 9 

dle příloh č. 19 - 35 důvodové zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a dodatků k veřejnoprávním smlouvám 
o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 19 - 35 důvodové zprávy - část B ve znění dle 
vzorových smluv a vzoru dodatku dle přílohy č. 36 

 

5. nevyhovuje 
žádostem žadatelů dle příloh č. 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34 a 35 důvodové 
zprávy - část B 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 

10 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2019 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. schvaluje 
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 

 

3. schvaluje 
v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 
Sb.  celoroční hospodaření SMOl v roce 2019, a to "bez výhrad" 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 

11 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2019 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně příloh 

 

2. schvaluje 
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2019 v souladu se zákonem o účetnictví                         
č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími 
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku. 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podpisem „Protokolu o schvalování účetní 
závěrky“. 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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12 Pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. schvaluje 
v souladu s §55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc zkráceným postupem, 
jejímž obsahem je prodloužení lhůty pro pořízení územních studií a regulačních plánů, které 
jsou podmínkou pro využití území. 

 

3. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc 
zkráceným postupem. 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

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

13 Změna č. 8 a 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
upravenou Strategii ITI Olomoucké aglomerace po zapracování změn č. 8 a č. 9 uvedenou                 
v příloze č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 

14 Cyklodoprava – smlouvy o partnerství 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložené smlouvy o partnerství 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvy o partnerství 

T: 7. 9. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
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15 Okresní hospodářská komora - žádost o dotaci na rok 2020 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce Okresní hospodářské komoře 
Olomouc ve výši 240 000 Kč na aktivity uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce                      
pro Okresní hospodářskou komoru Olomouc na rok 2020 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou 
komoru Olomouc na rok 2020 

T: červenec 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 
 

16 Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc - dohoda o narovnání 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. souhlasí 
s uzavřením dohody o narovnání, kde statutární město Olomouc a Výstaviště Flora Olomouc 
a.s. budou na straně jedné a společnost GEMO a.s. na straně druhé. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 

17 VZ "Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace 
a inženýrských sítí II" - dohoda o narovnání 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. souhlasí 
s dohodou o narovnání s RTS, a.s., Ridera Stavební a.s. a Ridera DIS s.r.o., 
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3. ukládá 
JUDr. Martinu Majorovi, MBA, náměstku primátora uzavřít tuto dohodu do 7.9.2020. 

T: 7. 9. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 

18 Závěrečná zpráva COVID-19 a vypořádání předběžných smluv 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vypořádání předběžných smluv na ochranné zdravotní pomůcky formou darování 
ochranných zdravotních pomůcek organizacím a v množství dle Závěrečné zprávy 

 

3. pověřuje 
Evu Kolářovou, DipMgmt. náměstkyni primátora podepisováním smluv o vypořádání                       
dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 18. 
 
 

19 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 Mgr. Jaromíra Vilímovského a Jana Mrajcu                      
pro funkční období 2020 – 2024. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 19. 
 
 

20 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Michalské 
stromořadí 11, Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní škola 
Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29, Dodatek č. 1 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola Olomouc,  Mozartova 48, dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

T: červenec 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 

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

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, Smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Mozartova 
48, Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, dle příloh důvodové zprávy 

 

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

T: červenec 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 

22 OZV čistota ulic a veř. prostranství, ochrana veřejné zeleně a 
zařízení 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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23 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích v Olomouci 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 23. 
 
 

24 OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území části 
města Svatý Kopeček 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 

25 OZV Požární řád statutárního města Olomouce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 

26 OZV, kterou se doplňuje OZV č. 18/2019 o nočním klidu, ve 
znění OZV č. 2/2020 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku dle upravené přílohy 1 důvodové zprávy 
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Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 
 

27 OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných 
prostranstvích 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 27. 
 
 

28 Individuální dotace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle bodu 1) důvodové zprávy a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a dodatků a z toho vyplývající 
rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2020 dle bodu 2) důvodové zprávy a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a dodatků a z toho vyplývající 
rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
zařadit částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z rezervy 
RMO/ZMO 

 

5. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace a dodatků 

T: ihned 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
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29 Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje - 
memorandum o spolupráci 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie dle předložené 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
přistoupení statutárního města Olomouce k Memorandu o spolupráci při rozvoji regionální 
fotbalové akademie 

 

4. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA  podepsat Memorandum                       
o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie 

T: červenec 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
 
 

30 Plavecký stadion - znění smluv pro veřejnou zakázku 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu vč. znění smlouvy  o pachtu plaveckého stadionu 

 

2. schvaluje 
znění smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a smlouvy o spolupráci 
při revitalizaci bazénového tělesa krytého bazénu plaveckého stadionu Olomouc dle příloh 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 
 

31 Hospodaření České dědictví UNESCO 2019 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019 
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Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 
 

32 Pojmenování ulic - areál Fakultní nemocnice Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
názvy ulic dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle platných směrnic 

T: ihned 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 
 

33 Informace o činnosti kontrolního výboru 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2020 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 33. 
 
 

34 Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování 
zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna 
navrhovaného zástupce SMOl do představenstva společnosti 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská 
společnost Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
změnu navrhovaného zástupce SMOl do představenstva Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 34. 
 
 

35 Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. deleguje 
zástupce SMOl ( včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 35. 
 
 

36 Návrh zástupců SMOl do orgánů společnosti Servisní 
společnost Odpady Olomouckého kraje, a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. navrhuje 
zástupce SMOl do představenstva a dozorčí rady Servisní společnosti odpady Olomouckého 
kraje, a.s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 36. 
 
 

37 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. deleguje 
zástupce SMOl, včetně náhradníků, na členské schůze družstev Družstvo Olomouc, 
Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy, s platností pro plánovaný termín 
členské schůze i případné náhradní termíny, dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
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38 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě na poskytnutí peněžitého 
daru HZS Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění a uzavření Dodatku č. 1 darovací smlouvy dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, podpisem dodatku darovací smlouvy dle 
Přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 

39 Finanční dar na zmírnění následků živelních pohrom na území 
Olomouckého kraje obcím zasažených bleskovou povodní 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč v rámci veřejné sbírky organizované 
Olomouckým krajem, jejímž cílem je zmírnění následků živelné pohromy dle důvodové 
zprávy, a z toho vyplývající rozpočtovou změnu 

 

3. pověřuje 
vedoucí odboru ekonomického k realizaci poskytnutí finančního daru cestou zvláštního 
bankovního účtu Olomouckého kraje 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 39. 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


