
 

USNESENÍ 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 16. 11. 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 13. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
program 13. 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  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 2129 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 149 ostatní plocha o výměře 27 m2, případně                     
o výměře 13,5 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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3. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1263 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 32.750,- Kč Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.3. 

 

4. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019, bod programu 4, bod 2.2 důvodové zprávy ve věci 
schválení koupě 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 Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

5. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 521, tech. vyb,                         
ve vlastnictví kupujícího, 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 631 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

6. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 600, tech. vyb,                        
ve vlastnictví kupujícího, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 459 060,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

7. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. st. 881 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 533, tech. vyb, ve 
vlastnictví kupujícího, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 470 940,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2. 

 

8. schvaluje 
darování části pozemku parc. č. 55/1 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 55/3 
ostatní plocha) o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana 
XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

9. nevyhovuje žádosti 
společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 443/5 orná půda                         
o výměře 281 m2 a parc. č. 443/84 orná půda o výměře 944 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

10. nevyhovuje 
společnosti STAFOS spol. s r. o. o směnu částí pozemků parc. č. 443/5 orná půda o výměře 
281 m2 a parc. č. 443/84 orná půda o výměře 944 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 265/297 ostatní plocha a parc. 
č. 629/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
STAFOS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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11. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 185/1 trvalý travní porost, parc. č. 185/3 ostatní 
plocha, částí pozemku parc. č. 813/3 ostatní plocha o celkové výměře 246 m2, vše v k. ú. 
Hodolany a pozemků parc. č. 1601/1 trvalý travní porost a parc. č. 1601/2 trvalý travní 
porost, oba v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 355 m2                              
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

13. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 70/2 zahrada o výměře 470 m2                              
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 622/5 ostatní plocha o výměře 113 m2, parc. č. 
622/6 zahrada o výměře 413 m2 a pozemků parc. č. 750 ostatní plocha a parc. č. 63/1 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.8. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 79/16 zahrada a parc. č. 79/17 ostatní plocha, oba                       
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

16. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 466/5 ostatní plocha, parc. č. 466/9 ostatní 
plocha, parc. č. 507/1 ostatní plocha a částí pozemku parc. č. 446/45 ostatní plocha o 
celkové výměře 150 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

17. nevyhovuje žádosti 
manželůXXXXX o prodej části pozemku parc. č. 586/3 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXXo prodej pozemku parc. č. 176/1 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

19. schvaluje 
prodej částí pozemků parc. č. 121/3 (dle GP parc. č. 121/57) o výměře 130 m2, parc. č. 
608/7 (dle GP parc. č. 608/38) o výměře 1 m2 a parc. č. 608/8 (dle GP parc. č. 608/37)                  
o výměře 59 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, družstvu Stavební 
bytové družstvo Olomouc za kupní cenu ve výši 304.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.14. 

 

20. schvaluje 
prodej částí pozemku parc. č. 6/4 zahrada (dle GP díl ,,a“ a díl „b“) o celkové výměře 96 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 144.000,- Kč do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to: 

- podíl o velikosti 810/5371 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu 
ve výši 21.717,- Kč, 

- podíl o velikosti 2899/5371 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 77.724,- Kč, 
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- podíl o velikosti 836/5371 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu 
ve výši 22.414,- Kč, 

- podíl o velikosti 826/5371 panu XXXXX za kupní cenu ve výši 22.145,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.15. 

 

21. schvaluje 
prodej částí pozemku parc. č. 678/8 orná půda (dle GP parc. č. 678/145 orná půda o výměře 
1 133 m2 a parc. č. 678/8 orná půda o výměře 1 481 m2) o celkové výměře 2 614 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 5 250 317,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

22. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1106/81 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za 
kupní cenu ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 

 

23. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX 
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 1 849 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2.18. 

 

24. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 696/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova č. 
ev. 8, rod. rekr., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. 696/2 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 90 150,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2.19. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 475/61 orná půda o výměře 264 m2 (dle GP pozemek parc.              
č. 475/61) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti SPV red, s.r.o. za 
pozemek parc. č. 1903/119 orná půda o výměře 145 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s cenovým doplatkem ve výši 31 320 
Kč, který bude hradit statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
budoucí koupi části pozemku parc. č. 1517/88 trvalý travní porost v k.ú. Horka nad Moravou 
o výměře cca 530 m2 dle situačního nákresu, ve vlastnictví Zemědělského družstva 
Unčovice do vlastnictví statutárního města Olomouce, kupní smlouva bude uzavřena po 
dokončení stavby cyklostezky (I. etapy) dle geometrického plánu, za cenu obvyklou dle 
znaleckého posudku ve výši 160 Kč/m2 + DPH dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

4. schvaluje 
schvaluje budoucí koupi části pozemku parc. č. 673/71 orná půda v k.ú. Chomtoutov                      
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o výměře cca 175 m2 dle situačního nákresu, ve vlastnictví Zemědělského družstva 
Unčovice do vlastnictví statutárního města Olomouce, kupní smlouva bude uzavřena po 
dokončení stavby cyklostezky (II. etapy) dle geometrického plánu, za cenu obvyklou dle 
znaleckého posudku ve výši 180 Kč/m2 + DPH dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

5. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020, bod programu č. 4, bod důvodové zprávy č. 1.2, ve věci 
schválení 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 1.3. 

 

6. schvaluje 
uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 1026/18 
ostatní plocha o výměře cca 307 m2 a parc. č.  394/19 ostatní plocha o výměře cca 86 m2, 
vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, dle situačního nákresu, z vlastnictví Olomouckého kraje 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

7. schvaluje 
výkup části pozemku parc. č. 475/26 orná půda o výměře 298 m2 (dle GP pozemek parc. č. 
475/106) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 187 740 Kč dle důvodové zprávy bod 1.4. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 

5 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: 5. 
 
 

6 OZV 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 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 

7 Novela OZV o místním poplatku ze psů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu novely obecně závazné vyhlášky 

 

2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 15/2019 o místním poplatku 
ze psů 

 

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

8 OZV 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 o místním poplatku z pobytu 

 

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

9 Novela OZV o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu novely obecně závazné vyhlášky 

 

2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 17/2019 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 

 

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

10 Pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. schvaluje 
v souladu s §55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc zkráceným postupem, 
jejímž obsahem je změna rozsahu veřejně prospěšné stavby protipovodňových opatření 
etapa IV. v lokalitě Holice 

 

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

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 10. 
 
 

11 Změna č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce - vydání 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. ověřilo 
tímto, že Změna č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce 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 

 

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-13 Sídliště Lazce formou opatření obecné povahy č. 3/2020, 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-13 
Sídliště Lazce veřejnou vyhláškou 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 11. 
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12 Změna č. IX Územního plánu Olomouc - vydání 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. ověřilo 
tímto, že Změna č. IX Územního plánu Olomouc 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 výsledky projednání 

 

3. vydává 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon), Změnu č. IX Územního 
plánu Olomouc formou opatření obecné povahy č. 4/2020, 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. IX Územního plánu 
Olomouc veřejnou vyhláškou 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

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

13 Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přistoupení statutárního města Olomouce k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a 
energetiky 

 

3. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat dokument o přistoupení 
statutárního města Olomouce k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky a 
zaslat kanceláři Paktu 

T: 14. 12. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
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14 Informace o městských akciových společnostech, kde je 
statutární město Olomouc jediným akcionářem 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 14. 
 
 
 

15 Informace o příspěvkových organizacích (mimo školská 
zařízení) zřizovaných statutárním městem Olomouc 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

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

16 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - změna zástupce SMOl v 
představenstvu společnosti 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu navrhovaného zástupce statutárního města Olomouce do představenstva OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. 
 
 
 

17 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: 14. 12. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 

18 Individuální dotace v sociální oblasti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020, dle přílohy č. 1 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 2 a z toho vyplývající rozpočtové 
změny 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 
 

19 Individuální dotace v oblasti sportu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu SMOl a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotací dle důvodové zprávy 

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

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 
 

20 Individuální dotace v oblasti kultury 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 



 11 

 

2. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl Židovské obci Olomouc a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 

T: ihned 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

4. schvaluje 
rozšíření účelu použití individuální dotace Římskokatolické farnosti sv. Michala Olomouc a 
uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 

T: ihned 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 

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

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. s platností 
pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


