
 

USNESENÍ 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 7. 9. 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 Změna ve složení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
vzdání se mandátu členky Zastupitelstva města Olomouce paní Mgr. Jitky Weiermüllerové 
(ČSSD) dnem 10. 7. 2020 

 

3. bere na vědomí 
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - náhradníka (ČSSD) pana doc. Mgr. 
Antonína Staňka, Ph.D. dnem 11. 7. 2020 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1.1.; hlasování č. 2 
 
 

2 Schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
upravený program 12. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1.2.; hlasování č. 3 
 
 

3 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 5 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to nebytové 
jednotky č. 649/12 v domě č. p. 649, byt. dům, Javoříčská 2, na pozemku parc. č. st. 828 
zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/14561 na 
společných částech domu č. p. 649 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/14561 na 
pozemku parc. č. st. 828 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc XXXXX za kupní cenu ve výši 2.680.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové 
jednotky č. 421/4 v domě č. p. 419, 420, 421, byt. dům, Řezáčova 16, 18, 20, na pozemku 
parc. č. st. 546, 547, 548 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
464/41328 na společných částech domu č. p. 419, 420, 421 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 464/41328 na pozemku parc. č. st. 546, 547, 548 zastavěná plocha a nádvoří, vše v 
k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu 
ve výši 1.980.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 
514/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. 
č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc XXXXX za kupní cenu ve 
výši 2.505.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 
7326/185835 na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 
1.3. 

 

4. svěřuje 
rozhodování o nabytí pozemků, či jejich částí, parc. č. 153/97 o výměře 620 m2, parc. č. 
153/98 o výměře 320 m2, parc. č. 153/99 o výměře 335 m2, parc. č. 153/233 o výměře 432 
m2, parc. č. 153/244 o výměře 598 m2, parc. č. 153/257 o výměře 95 m2, parc. č. 153/258 o 
výměře 239 m2, parc. č. 153/259 o výměře 21 m2, parc. č. 153/260 o výměře 327 m2, parc. 
č. 153/261 o výměře 63 m2, parc. č. 153/262 o výměře 22 m2, parc. č. 153/263 o výměře 
249 m2, parc. č. 153/264 o výměře 351 m2, parc. č. 153/265 o výměře 170 m2, parc. č. 
153/267 o výměře 217 m2, parc. č. 153/268 o výměře 97 m2, parc. č. 153/269 o výměře 379 
m2, parc. č. 153/270 o výměře 86 m2, parc. č. 153/271 o výměře 83 m2, parc. č. 153/272 o 
výměře 704 m2 a parc. č. 153/273 o výměře 23 m2 a parc. č. 153/15 o výměře 8 366 m2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DEVELOP 
BUILDING s.r.o. v likvidaci do vlastnictví statutárního města Olomouce dle § 85  písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Radě města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

5. schvaluje 
neuplatnění předkupního práva k budově č. e. 5, rod. rek., ve vlastnictví pana XXXXX, stojící 
na pozemku parc. č. st. 605 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
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obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

6. schvaluje 
koupi pozemků parc. č. 555/24 ostatní plocha o výměře 5 m2 a parc. č. 556/3 orná půda o 
výměře 49 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana 
XXXXXdo vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 35 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

7. schvaluje 
darování pozemků parc. č. 93/2 ostatní plocha o výměře 79 m2, parc. č. 93/3 ostatní plocha 
o výměře 60 m2, parc. č. 93/7 ostatní plocha o výměře 59 m2, parc. č. 93/8 ostatní plocha o 
výměře 50 m2, parc. č. 93/11 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. č. 93/12 ostatní plocha o 
výměře 14 m2, parc. č. 93/14 ostatní plocha o výměře 76 m2, parc. č. 93/15 ostatní plocha o 
výměře 48 m2, parc. č. 93/18 ostatní plocha o výměře 57 m2, parc. č. 93/20 ostatní plocha o 
výměře 14 m2, parc. č. 94 ostatní plocha o výměře 949 m2, parc. č. 98/9 ostatní plocha o 
výměře 152 m2 a parc. č. 98/10 orná půda o výměře 40 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
z vlastnictví společnosti Marzio,s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

8. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019, bod programu 3, bod 1.6. důvodové zprávy, ve věci 
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2, 
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

9. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví, která tvoří přílohu č. 2 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

10. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2016, bod programu 5, bod důvodové zprávy 2.7., ve věci 
schválení směny části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 677/6 ostatní 
plocha) o výměře 996 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje za 
část pozemku parc. č. 451/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 451/117 ostatní plocha) o 
výměře 442 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, jejíž součástí je komunikace, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce a část komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 933 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc s tím, že ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 969 203,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 

 

11. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 2 193 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Olomouce se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje o uznání skutečnosti, že veřejně přístupná 
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účelová komunikace nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 
933 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, je součástí tohoto pozemku ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie 
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

13. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018, bod programu 3, bod 2.22. důvodové zprávy, ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 105/77 ostatní plocha a pozemku parc. č. 274 zahrada 
včetně zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 925 560,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

14. schvaluje 
směnu pozemků parc. č. 105/77 ostatní plocha a parc. č. 274 zahrada, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemků parc. č. 
264/8 zahrada o výměře 749 m2, parc. č. 105/75 ostatní plocha o výměře 353 m2 a parc. č. 
105/89 ostatní plocha o výměře 41 m2, (dle GP parc. č. 264/21 ostatní plocha o výměře 1 
143 m2), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Výstaviště 
Flora Olomouc, a.s. s tím, že statutární město Olomouc uhradí společnosti Výstaviště Flora 
Olomouc, a.s. doplatek cenového rozdílu ve výši 613 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.7. 

 

15. schvaluje 
směnu pozemků parc. č. 1736/25 orná půda o výměře 576 m2, parc. č. 1736/31 orná půda o 
výměře 1 694 m2, parc. č. 1736/33 orná půda o výměře 265 m2 a parc. č. 1736/55 orná 
půda o výměře 136 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní 
XXXXX za pozemek parc. č. 1846/52 orná půda o výměře 4 513 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní XXXXX 
uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 27 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

16. trvá 
na rozhodnutí ZMO ze dne 9. 3. 2020 ve věci nevyhovění žádosti manželů XXXXX o 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. 
2.9. 

 

17. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 312/3 zahrada o výměře 99 m2 a parc. č. 
318/2 zahrada o výměře 121 m2 a pozemku parc. č. 624 trvalý travní porost o výměře 301 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 230/1 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
společnosti MERIT REAL a.s. o prodej částí pozemků parc. č. 624/4 ostatní plocha o 133 m2 
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a parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 250 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
společnosti UHC MEVITE s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1045/26 ostatní plocha o 
výměře 46 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

22. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 853 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 668/2 orná půda o výměře 150 m2 a parc. 
č. 669/1 orná půda o výměře 840 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.16. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 98/17 ostatní plocha o výměře 
13 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 

 

25. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 574 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 

 

26. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 401/28 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.19. 

 

27. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 255/1 orná půda o výměře 1 
017 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 45/1 ostatní plocha, parc. č. 45/9 
zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 428, jiná st., ve vlastnictví 
Zemědělského družstva Slavonín, parc. č. 45/13 ostatní plocha a parc. č. 46/2 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 

 

30. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

31. souhlasí 
s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání přestavku na části pozemku parc. č. 972/1 
zahrada (dle GP parc. č. st. 665 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve prospěch paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
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32. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019, bod programu č. 3, bod č. 2.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemků parc. č. 887/213, parc. č. 887/249, 887/254 a parc. č. 887/255, 
vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc pobočnému spolku Základní organizaci 
Českého zahrádkářského svazu Kyselovský kopec Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve 
výši 148.095,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

33. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 887/254 a parc. č. 887/255, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
78.215,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

34. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, 
na kterém se nachází stavba – část budovy č. e. 134, rod. rekr., která není ve vlastnictví 
prodávajícího, paní XXXXX za kupní cenu ve výši 7.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.25. 

 

35. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 886/24 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti LB 2000, s.r.o. za kupní cenu ve výši 55.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.26. 

 

36. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 575/5 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX do 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 423.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.27. 

 

37. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 245/1 trvalý travní porost v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc paní 
XXXXX za kupní cenu ve výši 67 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 

 

38. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1857/78 orná půda (dle GP parc. č. 1857/119 orná půda) o 
výměře 1 380 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti STAVES s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 1 296 280,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 

 

39. schvaluje 
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu a se zdůvodněním dle přílohy č. 3b této 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

40. nevyhovuje 
žádostem nájemců o prominutí nájemného dle přílohy č. 3b této důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 6 - 8 
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5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 bod programu č. 3 bod 1.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení budoucího 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. 

 

3. schvaluje 
uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování části pozemku parc. č. 776/1 ostatní 
plocha o výměře cca 56 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 446/1 
ostatní plocha o výměře cca 98  m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, dle situačních nákresů, z 
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 

 

4. schvaluje 
uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 1026/18 
ostatní plocha o výměře cca 307 m2 a parc. č.  394/14 ostatní plocha o výměře cca 86 m2 v 
k.ú. Řepčín, obec Olomouc, dle situačního nákresu, z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

5. schvaluje 
darování částí pozemku parc. č. 601/1 ostatní plocha o výměře 67 m2 (dle GP parc. č. 
601/28), o výměře 30 m2 (dle GP parc. č.  601/29), o výměře 13 m2 (dle GP parc. č. 601/30), 
o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. 601/31), o výměře 17 m2 (dle GP parc. č. 601/32), o výměře 
17 m2 (dle GP parc. č. 601/33), o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 601/34) a o výměře 101 m2 
(parc. č. 601/35), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
1.3. 

 

6. schvaluje 
schvaluje darování části pozemků parc. č. 294/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 
294/2 ostatní plocha o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 294/9 ostatní plocha o výměře 20 m2), 
vše k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.4. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4 ; hlasování č. 9 
 
 

6 Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému 
záchrannému sboru Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vykrytí finančních prostředků dle důvodové zprávy, 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: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. ; hlasování č. 10 
 
 

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: 6. ; hlasování č. 11 
 
 

8 Změna č. I Regulačního plánu RP – 13 Sídliště Lazce - 
rozhodnutí o námitkách 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. schvaluje 
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. I Regulačního plánu RP – 13 
Sídliště Lazce, který je přílohou tohoto usnesení 

 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 8. ; hlasování č. 12 
 
 

9 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce za rok 2019 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu a Zprávu o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za 
rok 2019 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9. ; hlasování č. 13 
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10 OZV, kterou se doplňuje OZV č. 10/2020, 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: 10. ; hlasování č. 14 
 
 

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

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Fakultní 
základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, Fakultní základní škola Olomouc, 
Tererovo nám.1, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, Základní škola 
Olomouc, Heyrovského 33, Základní škola Olomouc, Mozartova 48, Základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a 
Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Řezníčkova 1, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, Základní škola 
Olomouc, tř. Spojenců 8, Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele/ředitelky škol 

T: 16. 11. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 11. ; hlasování č. 15 
 
 

12 Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město 
Olomouc jediným akcionářem 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
dokument „Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným 
akcionářem“ dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
Radě města Olomouce, realizovat strategii řízení akciových společností, kde je Statutární 
město Olomouc jediným akcionářem dle tohoto dokumentu 

T: průběžně 
O: Rada města Olomouce 
 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 12. ; hlasování č. 16 
 
 

13 Informace o městských akciových společnostech, kde 
statutární město Olomouc není jediným akcionářem 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 13. ; hlasování č. 17 
 
 

14 Moravské divadlo Olomouc - změna Zřizovací listiny 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Zřizovací listinu příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: září 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 14. ; hlasování č. 18 
 
 

15 Individuální investiční dotace - TJ Sokol Olomouc Chválkovice 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu SMOl a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace 

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

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. ; hlasování č. 19 
 
 

16 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. 
delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se změnou stanov Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. dle důvodové 
zprávy 

 

3. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu Servisní společnosti odpady 
Olomouckého kraje, a.s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. ; hlasování č. 20, 21 
 
 

17 Různé 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. ukládá 
RMO neprodleně iniciovat jednání s Radou Olomouckého kraje za účelem legislativních 
změn umožňujících převod bytů bytových družstev ve smyslu původně uzavřených smluv 

T: ihned 
O: Rada města Olomouce 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 17. ; hlasování č. 22 
 

 

 

 

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

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

 


