
 

USNESENÍ 
 

z 14. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 14. 12. 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 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Ing. Josefa Suchánka (Piráti 
a Starostové) dnem 19. 11. 2020 

 

2. bere na vědomí 
nastoupení členky Zastupitelstva města Olomouce - další náhradnice paní doc. Mgr. Radmily 
Prchal Pavlíčkové, Ph.D. (Piráti a Starostové) dnem  20. 11. 2020 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1.1.; hlasování č. 3 
 
 

2 Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
program 14. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1.2.; hlasování č. 4 
 
 

3 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 

 

 



 2 

3. vypouští ze sledování 
část 3, bodu 12 usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020 týkající se Strategie řízení akciových 
společností 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 6 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce 
k budově č. e. 5, jiná st., na pozemku parc. č. st. 824 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. nevyhovuje 
nabídce paní XXXXX na koupi pozemku parc. č. 479/64 ostatní plocha o výměře 813 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 

 

3. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019, bod programu 3, bod 2.4. důvodové zprávy, ve věci 
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 155 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 155 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle smlouvy o beúplatném převodu vlastnictví, která tvoří přílohu č. 1 
důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 384/3 trvalý travní porost (dle GP par. č. 384/5 trvalý travní 
porost) o výměře 3 490 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc za část pozemku parc. č. 384/4 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 384/6 trvalý 
travní porost) o výměře 5 067 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví Zemědělského 
družstva Unčovice s tím, že statutární město Olomouc uhradí Zemědělskému družstvu 
Unčovice doplatek cenového rozdílu ve výši 63 935,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

6. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 787/2 
ostatní plocha a parc. č. 784/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

7. nevyhovuje žádosti 
Zemědělského družstva Slavonín o prodej pozemků parc. č. 910/4 ostatní plocha a parc. č. 
910/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

8. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 506/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
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budova bez čp/če, garáž, a části pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 419 m2, vše v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

9. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 98/1 ostatní plocha o výměře 218 m2, 
pozemků parc. č. 98/20 zahrada, parc. č. 105/77 zahrada a parc. č. st. 250 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

10. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 2235, parc. č. 2237, parc. č. 2238, parc. č. 2241, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov, na kterých se nachází stavby bez čp/če, obč. 
vyb, ve vlastnictví kupující, a parc. č. 2239 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec 
Grygov, na kterém se nachází stavba bez čp/če, zem. stav, ve vlastnictví kupující, paní 
XXXXX za kupní cenu ve výši 177 912,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

11. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba bez 
čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 2240 ostatní plocha, vše v k. ú. Grygov, 
obec Grygov spolku Za živou vápenku, z.s. za kupní cenu ve výši 2 822 088,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

12. schvaluje 
zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc. č. 2240 ostatní plocha, v k. 
ú. Grygov, obec Grygov ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu určitou do 31. 
12. 2023 za kupní cenu ve výši 2 590 485,- Kč při zcizení celého pozemku parc. č. 2240 
ostatní plocha, v k. ú. Grygov, obec Grygov nebo za kupní cenu ve výši 158,85 Kč za m2 při 
zcizení části uvedeného pozemku parc. č. 2240 ostatní plocha, v k. ú. Grygov, obec Grygov 
dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

13. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 2235, parc. č. 2236, parc. č. 2237, parc. č. 2238, 
parc. č. 2241, vše zastavěná plocha a nádvoří, na kterých se nachází stavby bez čp/če, obč. 
vyb. jiného vlastníka, parc. č. 2239 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba 
bez čp/če, zem. stav. jiného vlastníka, a parc. č. 2240 ostatní plocha, vše v k. ú. Grygov, 
obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

14. schvaluje 
prominutí náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 2236 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov za období od 19. 6. 2018 do 16. 7. 2019, 
pozemků parc. č. 2235, parc. č. 2237, parc. č. 2238, parc. č. 2239, parc. č. 2241, vše 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov za období od 19. 6. 2018 do 14. 12. 
2020 bez právního titulu ve výši 54 527,- Kč paní XXXXX se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 1.9. 

 

15. schvaluje 
prominutí náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 2236 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov za období od 17. 7. 2019 do 14. 12. 2020 bez 
právního titulu ve výši 25 814,- Kč spolku Za živou vápenku, z.s. o se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

16. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
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jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb, společnosti JITRO Olomouc, o.p.s. za kupní 
cenu ve výši 716 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 

 

17. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 25/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
na kterém se nachází budova bez čp/če, ubyt. zař, ve vlastnictví kupujícího, pozemků parc. 
č. 453/18 ostatní plocha a parc. č. 458/15 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
ČR – Ministerstvu obrany za kupní cenu ve výši 435 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
1.11. 

 

18. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 90/32 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 5 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ČR – Ministerstvu obrany za kupní cenu ve výši 11 630,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 

 

19. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 1538/1 orná půda, parc. č. 1539/3 ostatní plocha, parc. č. 1570 
ostatní plocha a parc. č. 1571/1 orná půda, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou obci Horka nad Moravou za kupní cenu ve výši 889 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 1.12. 

 

20. schvaluje 
prodej částí pozemků parc. č. 757/36 zahrada (dle GP parc. č. 757/36 zahrada „díl c“) o 
výměře 1002 m2 a parc. č. 757/45 zahrada (dle GP parc. č. 757/45 zahrada díl „b“) o výměře 
19 m2, oba v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů 
za kupní cenu 2 300 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 

 

21. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/002227/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností REKOS stavební 
společnost, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

22. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/001873/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a Družstvem Dinastarke dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

23. schvaluje 
koupi části pozemku parc. č. 533/11 orná půda (dle GP parc. č. 533/151 díl "f" ostatní 
plocha) o výměře 507 m2, částí pozemku parc. č. 533/151 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
533/151 díl "g" ostatní plocha o výměře 1 026 m2, dle GP parc. č. 533/304 ostatní plocha o 
výměře 90 m2, dle GP parc. č. 533/303 ostatní plocha o výměře 105 m2, dle GP parc. č. 
533/313 díl "p" ostatní plocha o výměře 4 m2, dle GP parc. č. 533/298 ostatní plocha o 
výměře 480 m2, dle GP parc. č. 533/299 ostatní plocha o výměře 196 m2, dle GP parc. č. 
533/302 díl „l“ ostatní plocha výměře 88 m2, dle GP parc. č. 533/307 ostatní plocha o výměře 
21 m2, dle GP parc. č. 533/310 ostatní plocha o výměře 9 m2, dle GP parc. č. 533/309 
ostatní plocha o výměře 13 m2, dle GP parc. č. 533/308 ostatní plocha o výměře 18 m2, dle 
GP parc. č. 533/306 ostatní plocha o výměře 26 m2, dle GP parc. č. 533/305 ostatní plocha 
o výměře 28 m2, dle GP parc. č. 533/300 ostatní plocha o výměře 185 m2, dle GP parc. č. 
533/301 ostatní plocha o výměře 156 m2, dle GP parc. č. 533/316 díl „r“ ostatní plocha o 
výměře 1 m2 a dle GP parc. č. 533/312 díl „n“ ostatní plocha o výměře 6 m2) o celkové 
výměře 2 452 m2, částí pozemku parc. č. 533/152 ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/151 díl 
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"h" ostatní plocha o výměře 448 m2, dle GP parc. č. 533/313 díl "q" ostatní plocha o výměře 
99 m2, dle GP parc. č. 533/317 ostatní plocha o výměře 11 m2, dle GP 533/312 díl „o“ 
ostatní plocha o výměře 136 m2, dle GP parc. č. 533/315 ostatní plocha o výměře 22 m2, dle 
GP parc. č. 533/318 ostatní plocha o výměře 4 m2, dle GP parc. č. 533/316 díl „s“ ostatní 
plocha o výměře 18 m2, dle GP parc. č. 533/314 ostatní plocha o výměře 61 m2, dle GP 
parc. č. 533/311 ostatní plocha o výměře 137 m2, dle GP parc. č. 533/152 ostatní plocha o 
výměře 137 m2 a dle GP parc. č. 533/152 díl „m“ o výměře 49 m2) o celkové výměře 1 122 
m2,  části pozemku parc. č. 533/153 orná půda (dle GP parc. č. 533/319  ostatní plocha) o 
výměře 19 m2, části pozemku parc. č. 533/155 ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/151 díl "i" 
ostatní plocha) o výměře 732 m2, části pozemku parc. č. 533/156 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 533/151 díl "j" ostatní plocha) o výměře 730 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
z vlastnictví společnosti TAMPIOL a.s., částí pozemku parc. č. 533/10 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 533/151 díl "e" ostatní plocha o výměře 907 m2, dle GP parc. č. 533/270 ostatní 
plocha o výměře 73 m2, dle GP parc. č. 533/271 díl "c" ostatní plocha o výměře 31 m2, dle 
GP parc. č. 533/10 díl „a“ ostatní plocha o výměře 196 m2, dle GP parc. č. 533/269 ostatní 
plocha o výměře 173 m2, dle GP parc. č. 533/157 díl „t“ ostatní plocha o výměře 74 m2) o 
celkové výměře 1 454 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
EUROGEMA CZ, a.s. a částí pozemku parc. č. 533/157 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
533/271 díl "d" ostatní plocha o výměře 40 m2, dle GP parc. č. 533/151 díl "k" ostatní plocha 
o výměře 271 m2, dle GP parc. č. 533/10 díl „b“ ostatní plocha o výměře 80 m2, dle GP parc. 
č. 533/157 díl „u“ ostatní plocha o výměře 88 m2, dle GP parc. č. 533/346 ostatní plocha o 
výměře 73 m2) o celkové výměře 552 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z podílového 
spoluvlastnictví společnosti EUROGEMA CZ, a.s. (ideální podíl 1/32) a společnosti 
TAMPIOL a.s. (ideální podíl 31/32), vše do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
celkovou kupní cenu ve výši 1 210,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

24. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018, bod programu č. 3., bod č. 2.13. důvodové zprávy ve věci 
schválení darování pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1 721 m2, parc. č. 1294/53 o výměře 
1 113 m2, parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č. 1294/64 o výměře 22 m2, parc. č. 
1294/66 o výměře 256 m2, parc. č. 1294/68 o výměře 250 m2,  parc. č. 1294/69 o výměře 
127 m2,  parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71 o výměře 622 m2, parc. č. 
1294/73 o výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a parc. č. 1295/8 o výměře 
519 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DELTA 
INVEST, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

25. schvaluje 
koupi pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1 721 m2,  parc. č. 1294/53 o výměře 1 113 m2, 
parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č. 1294/64 o výměře 22 m2, parc. č. 1294/66 o 
výměře 256 m2, parc. č. 1294/68 o výměře 250 m2,  parc. č. 1294/69 o výměře 127 m2,  
parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71 o výměře 622 m2, parc. č. 1294/73 o 
výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a parc. č. 1295/8 o výměře 519 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 100,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 

 

26. schvaluje 
darování pozemku parc. č. 1294/61 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z podílového spoluvlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o. (id. podíl 348/576), 
pana XXXXX (id. podíl 57/576), pana XXXXX (id. podíl 114/576) a pana XXXXX(id. podíl 
57/576) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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27. schvaluje 
darování pozemku parc. č. 1294/72 ostatní plochy o výměře 855 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z podílového spoluvlastnictví společnosti BAKU INVEST s.r.o. (id. podíl 
1531144/3805605), společnosti DELTA INVEST, s.r.o. (id. podíl 1369459/3805605) a pana 
XXXXX (id. podíl 905002/3805605) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

28. schvaluje 
darování pozemků parc. č. 1294/63 ostatní plocha o výměře 8 m2 a parc. č. 1294/67 ostatní 
plocha o výměře 161 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví 
pana XXXXX (id. podíl 1/4), pana XXXXX(id. podíl 1/2) a pana XXXXX, (id. podíl 1/4) do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

29. schvaluje 
darování pozemků parc. č. 1294/42 ostatní plocha o výměře 89 m2 a parc. č. 1294/44 ostatní 
plocha o výměře 258 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví 
pana XXXXX (id. podíl 1/2) a pana XXXXX (id. podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 7 - 10 
 
 

5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
darování části pozemku parc.č. 46/28 ostatní plocha o výměře 11 m2 (dle GP parc.č. 46/120) 
v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Olomouckého kraje  dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 11 
 
 

6 Rozpočtové změny roku 2020 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 12 
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7 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. schvaluje 
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 dle důvodové zprávy včetně všech příloh 

b) přijetí krátkodobého úvěru ve výši 50 mil. Kč v roce 2021 se splatností 1 rok                          
u Komerční banky, a. s. 

c) závazné ukazatele roku 2021 dle důvodové zprávy 

d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2021 dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
připravit a předložit ZMO plán zásadních úspor v oblasti osobních nákladů SMOl a jím 
založených a zřizovaných organizací 

T: březen 2021 
O: Rada města Olomouce 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 6.; hlasování č. 14 - 17 
 
 

8 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2024 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2024 

 

2. schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2022 - 2024 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 7.; hlasování č. 18 
 
 

9 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku 
statutárního města Olomouce na období 2020 - 2029 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Olomouce na 
období 2020 - 2029 dle přílohy důvodové zprávy 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 8.; hlasování č. 19 
 
 

10 Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde 
je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem 
(mimo školská zařízení) – prosinec 2020 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9.; hlasování č. 20 
 
 

11 AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - Smlouva o poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 

 

3. ukládá 
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora, podepsat Smlouvu o poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 1 

T: prosinec 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 21 
 
 

12 OZV o nočním klidu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 22 
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13 OZV o cenové mapě  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území 
statutárního města Olomouce pro rok 2021, s účinností od 1. 1. 2021, dle příloh důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 12.; hlasování č. 23 
 
 

14 Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na 
období 2021 - 2025 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy důvodové zprávy 

 

2. schvaluje 
Koncepci rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 - 2025 dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 24 
 
 

15 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, 
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací - škol 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č.1 zřizovací listiny Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, Dodatek č.3 zřizovací 
listiny Mateřské školy Olomouc, Michalské stromořadí 11, Dodatek č. 2 zřizovací listiny 
Mateřské školy Olomouc, Jílová 41, Dodatek č.2 zřizovací listiny Základní školy Olomouc, 
tř.Spojenců 8, Dodatek č.4 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc, 
Svatoplukova 11, Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc, 
Nedvědova 17, Dodatek č.1 Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany, Raisova 
1, Dodatek č. 2 Fakultní základní školy dr.Milady Horákové a Mateřské školy Olomouc, 
Rožňavská 21 dle příloh důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 
23, Mateřské školy Olomouc, Michalské stromořadí 11, Mateřské školy Olomouc, Jílová 41, 
Základní školy Olomouc, tř.Spojenců 8, Základní školy a Mateřské školy Olomouc, 
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Svatoplukova 11, Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, Základní školy a 
Mateřské školy Olomouc - Nemilany, Raisova 1, Fakultní základní školy dr.Milady Horákové 
a Mateřské školy Olomouc, Rožňavská 21 dle příloh důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: leden 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 25 
 
 

16 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s. - dodatek ke Smlouvě o podpoře činnosti pro rok 2020  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum 
ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2020 

 

3. pověřuje 
náměstka Ing. Otakara Bačáka podpisem dodatku ke Smlouvě o podpoře činnosti se 
společností Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2020 

T: ihned 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 26 
 
 

17 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2021 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s. pro rok 2021 

 

3. pověřuje 
náměstka Ing. Otakara Bačáka podpisem Smlouvy o podpoře činnosti se společností 
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2021 

T: ihned 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 



 11 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 27 
 
 

18 Individuální dotace v sociální oblasti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1 a z toho vyplývající rozpočtové 
změny 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 28 
 
 

19 Dílčí zpráva z činnosti krizového štábu SMOl 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 30 
 
 
 

20 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 přísedící 
Okresního soudu v Olomouci paní Jaroslavu Dvořákovou pro funkční období 2021 – 2025. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 19.; hlasování č. 31 
 
 
 

21 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2021 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 20.; hlasování č. 29 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

  

 


