
 

USNESENÍ 
 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 8. 3. 2021 
 
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 ad hoc jednacího řádu pro zasedání ZMO dne 
8.3.2021 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
Jednací řád pro zasedání ZMO dne 8. 3. 2021 

 

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

2 Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
upravený program 15. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1.2.; hlasování č. 3, 4 
 
 

3 Jednací řád ZMO - návrh na úpravu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. vydává 
v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1.3.; hlasování č. 6 
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4 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.; hlasování č. 7 
 
 

5 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 
514/6, 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, panuXXXXX za kupní 
cenu ve výši 3.100.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 
7357/185835 na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 
1.1. 

 

2. nevyhovuje 
nabídce pana XXXXX nabídce pana XXXXX a nabídce paní XXXXXna prodej jednotky 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 514/6, 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, dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. nevyhovuje žádosti 
společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného 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 za období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2022 ve výši 1 093 
471,26 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. nevyhovuje žádosti 
společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného 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 za období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2022 ve výši 546 722,61 
Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

5. nevyhovuje žádosti 
společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru  o celkové 
výměře 33,49 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 za období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2022 ve výši 74 197,20 Kč vč. DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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6. nevyhovuje žádosti 
společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem části pozemku parc. č. st. 
790 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za 
období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2022 ve výši  22 351,71 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy 
bod č. 1.2. 

 

7. schvaluje 
přeřazení pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída 3, v rámci 
Dlouhodobé koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na 
období r. 2019 – 2022 z kategorie B – nemovité věci, které lze prodat či směnit pouze za 
splnění určitých podmínek, do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji či směně dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

8. schvaluje 
neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, garáže, ve vlastnictví pana XXXXX, 
stojící na pozemku parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

9. schvaluje 
nepřijetí nabídky manželů XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města 
Olomouce k budově č. e. 282, rod. rekr, na pozemku parc. č. 338/11 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

10. nevyhovuje 
nabídce České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu MILNEA státní podnik v 
likvidaci na koupi pozemku parc. č. 840/2 ostatní plocha o výměře 595 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

11. schvaluje 
koupi budovy sociálního zařízení nezapsané v katastru nemovitostí včetně všech součástí a 
příslušenství umístěné na části pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 82 100,- Kč se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

12. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 bod programu 3, bod 2.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení koupě 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. 2.5. 

 

13. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 bod programu 3, bod 2.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení  koupě 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. 2.5. 
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14. 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 496 770,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 

 

15. 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 484 230,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 

 

16. schvaluje 
směnu pozemku parc. č. 537 lesní pozemek o výměře  5 043 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky ve vlastnictví města Velká Bystřice za část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek 
(dle GP parc. č. 691/12  lesní pozemek) o výměře 5 043 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že město Velká Bystřice uhradí statutárnímu 
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 40 950,- Kč se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

17. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 914 trvalý travní 
porost o výměře 31 m2, parc. č. 930/8 orná půda o výměře 582 m2 a parc. č. 930/16 orná 
půda o výměře 28 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

18. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 394/1 orná půda o 
výměře 2 435 m2, parc. č. 475/22 orná půda o výměře 231 m2, parc. č. 475/24 orná půda o 
výměře 389 m2, parc. č. 475/70 orná půda o výměře 203 m2, parc. č. 475/98 orná půda o 
výměře 19 m2, parc. č. 930/16 orná půda o výměře 1 949 m2, parc. č. 1002/9 ostatní plocha 
o výměře 70 m2 a parc. č. 1004 ostatní plocha o výměře 149 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem 
jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

19. trvá 
na usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020 ve věci nevyhovění žádosti společnosti MERIT REAL 
a.s. o prodej částí pozemků parc. č. 624/4 ostatní plocha o 133 m2 a parc. č. 624/22 ostatní 
plocha o výměře 250 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.9. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
společnosti PMC food, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 470/6 ostatní plocha o výměře 
83 m2 a parc. č. 473/7 ostatní plocha o výměře 24 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
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21. nevyhovuje žádosti 
společnosti Auto Hégr, a. s. o prodej části pozemků parc. č. 240/8 ostatní plocha o výměře 
162 m2 v k. ú. Nová Ulice, a parc. č. 599/1 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Neředín, 
vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

22. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX a společnosti ITALIA VIVERE s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 48/3 a parc. č. 
50/4, oba zahrada a parc. č. 50/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 150/11 ostatní plocha o výměře 350 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

25. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 778/1 ostatní plocha o výměře 46 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

26. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

27. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 589 m2 v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře 50 m2 v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 

 

30. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 1721/101 ostatní plocha, parc. č. 1648/1 ostatní plocha, parc. č. 
1649/1 ostatní plocha, parc. č. 1721/28 ostatní plocha a částí pozemků parc. č. 1721/29 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/29 ostatní plocha) o výměře 1 628 m2, parc. č. 1721/31 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/31 ostatní plocha) o výměře 1 209 m2, parc. č. 1721/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/1 ostatní plocha) o výměře 563 m2 a parc. č. 1721/39 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/151 ostatní plocha) o výměře 51 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti eluvio s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 839 145,-Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

31. schvaluje 
zřízení předkupního práva jako věcného ve prospěch předkupníka statutární město Olomouc 
tak, že dlužník společnost eluvio s.r.o. je povinna nabídnout předkupníkovi statutárnímu 
městu Olomouc pozemky parc. č. 1721/101 ostatní plocha, parc. č. 1648/1 ostatní plocha, 
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parc. č. 1649/1 ostatní plocha, parc. č. 1721/28 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 
1721/29 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/29 ostatní plocha) o výměře 1 628 m2, parc. č. 
1721/31 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/31 ostatní plocha) o výměře 1 209 m2, parc. č. 
1721/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/1 ostatní plocha) o výměře 563 m2 a parc. č. 
1721/39 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/151 ostatní plocha) o výměře 51 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 1 839 145,-.Kč, pokud by je chtěl 
zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinna nabídnout předkupníkovi 
statutárnímu městu Olomouc výše uvedené pozemky nebo jejich části za kupní cenu 385,- 
Kč/m2, pokud by je chtěla zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se 
zřizuje na dobu určitou do 11. 2. 2026 dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

32. schvaluje 
prodej částí pozemků parc. č. 1721/8 orná půda (dle GP parc. č. 1721/8 orná půda „díl a“) o 
výměře 5 319 m2, parc. č. 1721/36 orná půda (dle GP parc. č. 1721/8 orná půda „díl b“) o 
výměře 40 m2 a pozemku parc. č. 1721/14 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 5 158 900,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.21. 

 

33. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 136/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 136/7 ostatní plocha) o 
výměře 41 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti CTS OLOMOUC, s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 93 440,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 

 

34. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1164/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům 
XXXXX a paní XXXXXdo společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 483 025,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

35. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 148/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 148/94 ostatní plocha) o 
výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXXdo společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 2 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

36. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 475 zahrada k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům XXXXXdo 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 40.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.25. 

 

37. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 971/2 zahrada (dle GP parc. č. 971/4 zahrada) o výměře 65 
m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu XXXXXza kupní cenu ve výši 106.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.26. 

 

38. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha (dle GP parc. č. 207/21 ostatní plocha) o 
výměře 35 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 33 025,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
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39. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020, bod programu č. 2, bod 2. 18. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje 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. 2.28. 

 

40. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní XXXXX za 
kupní cenu ve výši 1 849 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 8 - 13 
 
 

6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
směnu části parc. č. 1918/15 ostatní plocha o výměře 179 m2 (dle GP pozemek parc. č. 
1918/15) v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti SEKNE spol. s 
r.o. za část pozemku parc. č. 1918/29 ostatní plocha o výměře 115 m2 (dle GP pozemek 
parc. č. 1918/29) v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce bez cenového doplatku dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 14 
 
 

7 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. 15 
 
 

8 Rozpočtové změny roku 2021 - finanční vypořádání 
hospodaření SMOl za rok 2020 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2020 a 
rozpočtových změn roku 2021 - část A, vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření 
SMOl za rok 2020 

 

 

 

 



 8 

2. schvaluje 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část B 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 16 a 18 
 
 
 

9 Rozpočtové změny roku 2021 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část A a B včetně dodatku č. 1 

 

2. schvaluje 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část B včetně dodatku č. 1 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 20 
 
 

10 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 2021 dle příloh č. 1 - 14 
důvodové zprávy – část A 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 dle příloh č. 15 - 27 důvodové zprávy - část B a 
z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl, dle příloh č. 28 
důvodové zprávy - část C 

 

5. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 15 - 27 důvodové 
zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv 

 

6. nevyhovuje 
žádostem žadatelů dle příloh č. 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 důvodové zprávy část B 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 21, 22 
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11 Změna č. II Územního plánu Olomouc - výběr varianty 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s §51 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, návrh výběru nejvhodnější varianty změny č. II Územního plánu 
Olomouc, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje pokračovat v pořizování změny č. II Územního plánu 
Olomouc dle schválené varianty 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 9.; hlasování č. 23 
 
 

12 Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice - pořízení 
změny č. I 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s §72 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, pořízení změny regulačního plánu RP-22 Sídliště Neředín - Nová 
Ulice zkráceným postupem, jejímž obsahem je prověření návrhu dopravního řešení a 
parkovacích míst v lokalitě u prodejny Albert, upřesnění využití navrženého objektu 
občanské vybavenosti obchodu a služeb, prověření snížení výšky navržených objektů v 
subcentru a navržené dostavby nároží objektu polikliniky při ul. Dobnerova dle důvodové 
zprávy. 

 

3. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. I. regulačního plánu RP-22 
Sídliště Neředín - Nová Ulice 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 12.; hlasování č. 26 
 
 

13 Regulační plán RP-23 Sídliště Norská - změna č. I - pořízení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
v souladu s §72 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. I Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská 
zkráceným postupem, včetně obsahu dle důvodové zprávy až po uplynutí doby udržitelnosti 
(dle bodu 3. usnesení) 

 

3. ukládá 
proces pořizování Změny č. I regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská zahájit až po uplynutí 
doby udržitelnosti projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, dle odůvodnění důvodové 
zprávy 

T: červen 2025 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 13.; hlasování č. 27, 28 
 
 

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

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2021 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na roky 2021 - 2022 dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14.; hlasování č. 29 
 
 

15 Sušárna kalů na ČOV Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
realizaci projektu Sušárny kalů na ČOV dle důvodové zprávy 

 

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

Bod programu: 15.; hlasování č. 30 
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16 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi města, Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA podepsat Dodatek č. 1 veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 7. 6. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16.; hlasování č. 31 
 
 

17 Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2021 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2021 včetně 
povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 3 akce obnovy podle tabulky „Rekapitulace akcí 
obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2021“ v příloze důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení a předkladateli požádat o poskytnutí účelové dotace ministerstvo 
kultury v Programu regenerace na rok 2021 dle důvodové zprávy 

T: červen 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 32 
 
 

18 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 

T: březen 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 33 
 
 

19 Zoologická zahrada Olomouc - 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 Zoologická zahrada Olomouc dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

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

T: březen 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19.; hlasování č. 34 
 
 

20 Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Strategii zeleně a management údržby ve městě Olomouci na období 2021 - 2027 dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20.; hlasování č. 19 
 
 

21 Program Prevence kriminality 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 



 13 

2. schvaluje 
Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2021, dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit na Ministerstvo vnitra ČR příslušné usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze 
dne 8. 3. 2021 

T: březen 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 21.; hlasování č. 35 
 
 

22 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Michalské 
stromořadí 11 a Dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 , dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

T: březen 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 22.; hlasování č. 36 
 
 

23 OZV o školských obvodech mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je SMOl 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 23.; hlasování č. 37 
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24 OZV o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je SMOl 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 24.; hlasování č. 38 
 
 

25 OZV o nočním klidu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25.; hlasování č. 39 
 
 

26 OZV, kterou se mění OZV č. 17/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších obecně 
závazných vyhlášek 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 

 

2. vydává 
OZV, která mění OZV č. 17/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve 
znění pozdějších obecně závazných vyhlášek 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26.; hlasování č. 40 
 
 

27 Individuální dotace - fotbalový klub SFK Nedvězí 
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 dle důvodové zprávy 

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

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27.; hlasování č. 41 
 
 

28 Cena města Olomouce 2020 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2020 dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28.; hlasování č. 42 
 
 

29 Dílčí zpráva o činnosti krizového štábu SMOl 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

Bod programu: 29.; hlasování č. 43 
 
 

30 Darování jednorázových obličejových roušek ohroženým 
skupinám osob 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí daru dle důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora podpisem darovací smlouvy dle důvodové 
zprávy 

 

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

Bod programu: 31.; hlasování č. 44 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


