
 

USNESENÍ 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 7. 6. 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 programu 16. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
upravený program 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1.; hlasování č. 2 
 
 

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.; hlasování č. 4 
 
 

3 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, jiná st., ve vlastnictví pana XXXXX, 
stojící na pozemku parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. nevyhovuje žádosti 
Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci o koupi pozemků parc. č. 1909/8 
o výměře 105 m2, parc. č. 1909/25 o výměře 892 m2 a parc. č. 1909/26 o výměře 1301 m2, 
vše vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Zemědělský 
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podnik Razová, státní podnik v likvidaci do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
koupi části pozemku parc. č. st. 938 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 592 ostatní 
plocha) o výměře 14 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod                  
č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
koupi pozemků parc. č. 115/71 o výměře 7 m2, parc. č. 115/73 o výměře 23 m2, parc.                     
č. 115/74 o výměře 40 m2, parc. č. 115/75 o výměře 35 m2, parc. č. 115/82 o výměře 88 m2, 
parc. č. 115/89 o výměře 70 m2, parc. č. 115/90 o výměře 47 m2, parc. č. 115/91 o výměře 
31 m2, parc. č. 115/92 o výměře 49 m2, parc. č. 115/93 o výměře 21 m2 a parc. č. 115/94                   
o výměře 58 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti TOMI invest s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu                   
ve výši 13 310,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

5. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019, bod programu č. 3, bod č. 2.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 326/1 ostatní plocha (dle GP parc.          
č. 326/87 ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod                   
č. 1.5. 

 

6. schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 326/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/87 
ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva 
obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

7. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o směnu pozemků parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 m2 a parc.                      
č. 1444/22 orná půda o výměře 209 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc                     
ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 780 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6. 

 

8. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021, bod programu č. 2, bod 2.16. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění 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. 1.7. 

 

9. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

10. nevyhovuje žádosti 
společnosti 1. Městská akciová společnost, a. s. o směnu pozemků parc. č. 629/2 ostatní 
plocha a parc. č. 629/3 orná půda, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 1. 
Městská akciová společnost, a. s. za části pozemků parc. č. 449/8 ostatní plocha o celkové 
výměře 358 m2 a parc. č. 449/41 ostatní plocha o výměře 259 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
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11. nevyhovuje žádosti 
společnosti VM INVEST s.r.o. o směnu komunikace, která se nachází na pozemcích parc. č. 
629/2 ostatní plocha a parc. č. 629/3 orná půda, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc                           
ve vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a. s., za pozemek parc. č. 59/2 
zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

12. schvaluje 
změnu náležitostí 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, 
spočívající v prodloužení termínu pro uzavření řádné darovací smlouvy z 31. 12. 2025 na                           
31. 12. 2030 dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 

 

13. schvaluje 
změnu náležitostí 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, spočívající v prodloužení termínu pro uzavření řádné 
darovací smlouvy z 31. 12. 2025 na 31. 12. 2030 dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 663/2 ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1059/2 ostatní plocha o výměře 69 m2 a části 
pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

 

16. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1232/12 ostatní plocha o výměře 24 m2, 
části pozemku parc. č. 1157/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 a části pozemku parc. č. 776/1 
orná půda o výměře 26 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.12. 

 

17. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 

 

18. trvá 
na usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 bod programu č. 4., část 2.16. důvodové zprávy                           
ve věci nevyhovění žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha                 
o výměře 31 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 a parc.       
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č. 265/6 zahrada o výměře 216 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 a parc.                
č. 265/6 zahrada o výměře 378 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 a parc.                  
č. 265/6 zahrada o výměře 380 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

22. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 307 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

25. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 365 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

26. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 440 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

27. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 486 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha o výměře 612 m2 a pozemku 
parc. č. 656 zahrada, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.16. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
společnosti ABA Projekt s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 781/1 ostatní plocha a parc. č. 656 
zahrada, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod                        
č. 1.16. 

 

30. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 282/1 ostatní plocha o výměře 1 800 m2                                 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
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31. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 269 ostatní plocha o výměře 3 750 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 246/1 ostatní plocha o výměře 1 147 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 

 

33. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 219/3 zahrada a parc. č. 2238 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 

 

34. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 136/38 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.21. 

 

35. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 326/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/88 ostatní plocha)                   
o výměře 39 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází dlážděná plocha 
ohrazená ze tří stran oplocením, která není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu 
celkem ve výši 63 900,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 

-  podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 383 ulice Nová 
hejčínská 1 v Olomouci za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč, 

-  podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 386 ulice Nová 
hejčínská 2, 4 v Olomouci za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč, 

-  podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 384 ulice Nová 
hejčínská 3 v Olomouci  za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč, 

-  podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 385 ulice Nová 
hejčínská 5 v Olomouci za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč 

dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 

 

36. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 539/51 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu XXXXX za 
kupní cenu ve výši 286.900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 

 

37. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 116/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 116/147 ostatní plocha)      
o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc manželům XXXXX do společného 
jmění manželů za kupní cenu ve výši 12 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 

 

38. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 63/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 63/12 ostatní plocha)                      
o výměře 24 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 24 200,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 

 

39. schvaluje 
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle přílohy č. 1b důvodové zprávy                                  
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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40. schvaluje 
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu a se zdůvodněním dle přílohy č. 2b důvodové 
zprávy bod č. 2.2. 

 

41. schvaluje 
o prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle přílohy č. 2b důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

42. nevyhovuje žádosti 
společnosti REZIDENCE U PARKU s.r.o. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 
darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/001663/2015/Hrb dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

43. nevyhovuje žádosti 
společnosti REZIDENCE U PARKU s.r.o. o prominutí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

44. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prominutí smluvní pokuty ve výši 88.000,- Kč dle důvodové zprávy bod                   
č. 2.4. 

 

45. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, 
jehož součástí je zejména budova č. p. 23, obč. vyb., Štěpánovská 10, společnosti 
DOSEDEL LIGHTS s.r.o. za kupní cenu ve výši 7.050.000,- Kč. 

V případě, že společnost DOSEDEL LIGHTS s.r.o. neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od 
doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu 
kupní smlouvy, ZMO schvaluje prodej shora uvedené nemovité věci do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 1/2 paní XXXXX a podíl o velikosti 1/2 panu 
XXXXX za kupní cenu ve výši 7.000.000,- Kč s tím, že paní XXXXX a pan XXXXX jsou 
povinni uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy a 
uhradit kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.1. 

 

46. nevyhovuje 
nabídce společnosti MODRÝ GRYST, s.r.o. na prodej pozemku parc. č. 454 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 
23, obč. vyb., Štěpánovská 10 dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků parc. č. 475/30                         
o výměře 100 m2,  parc. č. 475/29 o výměře 442 m2 a 475/28 o výměře 521 m2,  a ideálního 
podílu o velikosti 1/6 na částech pozemků parc. č. 475/23 o výměře 320 m2, parc. č. 475/60 
o výměře 191 m2 a parc. č. 475/57 o výměře 253 m2, vše orná půda vše orná půda, vše k.ú. 



 7 

Řepčín, z vlastnictví Stáje Hošková s.r.o. jako budoucí prodávající do vlastnictví statutárního 
města Olomouce jako budoucího kupujícího za kupní cenu ve výši 630 Kč/m2. Kupní 
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým 
bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována a za podmínky, že na 
pozemcích nebo jejich částech bude umístěna stavba SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce 
(smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451 Veřejné osvětlení, 
které budou ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Statutární město Olomouc uhradí 
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správních poplatků k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění statutárního města Olomouce provést stavbu 
SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce (smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník, 
cyklostezka) a SO 451 Veřejné osvětlení dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
vzájemný bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 294/4 ostatní plocha o výměře 1,02 m2 
(dle GP části označené „d“ a „f“), částí pozemku parc. č. 293/1 ostatní plocha o výměře 16 
m2 (dle GP části označené „j“ a „l“), část pozemku parc. č. 336/4 ostatní plocha o výměře 2 
m2 (dle GP část označená „e“) a pozemek parc. č. 336/5 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše 
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce a část pozemku parc. č. 293/5/25 ostatní plocha o výměře 23 
m2 (dle GP část označená „h“), část pozemku parc. č. 298/1 ostatní plocha o výměře 53 m2 
(dle GP část označená „g“), část pozemku parc. č. 294/6 ostatní plocha o výměře 33 m2 (dle 
GP část označená „a“) a část pozemku parc. č. 297/1 ostatní plocha o výměře 51 m2 (dle 
GP část označená „b“) vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 
1.2. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
 
 

5 Rozpočtové změny roku 2021 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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

 

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

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 7, 8 
 
 

6 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. schvaluje 
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 
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3. schvaluje 
v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 
Sb. celoroční hospodaření SMOl v roce 2020, a to "bez výhrad" 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 9 
 
 

7 Účetní závěrka k 31.12.2020 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně příloh 

 

2. schvaluje 
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2020 v souladu se zákonem o účetnictví č. 
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími 
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku. 

 

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

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 10 
 
 

8 EIB - revize/konverze úrokové sazby 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
Radu města Olomouce ke schválení nových parametrů u první a druhé úvěrové tranže dle 
doporučení v důvodové zprávě 

 

3. ukládá 
předložit ZMO schválené parametry 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 11 
 
 

9 Dotace z rozpočtu SMOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. bere na vědomí 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle příloh č. 1 - 6 
důvodové zprávy – část A 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 dle příloh č. 7 - 10 důvodové zprávy - část B a 
z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 7 - 10 důvodové 
zprávy - část B ve znění dle vzorových smluv a vzoru dodatku 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 12 
 
 

10 Úprava regulačního plánu MPR Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. ověřilo 
tímto, že upravený regulační plán MPR 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 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) regulační plán MPR Olomouc 
formou opatření obecné povahy, 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 regulačního plánu MPR Olomouc 
veřejnou vyhláškou 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

5. ruší 
OZV č. 9/2005 o závazné části regulačního plánu městské památkové rezervace 

 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 10.; hlasování č. 15 
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11 Regulační plán RP-08 Kosmonautů - změna č. I - pořízení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. neschvaluje 
pořízení Změny č. I Regulačního plánu RP-08 Kosmonautů, jejímž obsahem je prověřit 
změnu podmínek využití pro pozemky a stavby občanského vybavení na ulici Nezvalova 
(OV+A1), konkrétně v bodě 4.4.1, odst. d) vypustit z podmínek pro nepřípustné využití 
nástavby dalších nadzemních podlaží a v odstavci e) doplnit do plošné a prostorové regulace 
maximální výška stavby 14,0 m nad upraveným terénem, dle odůvodnění důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
útvaru hlavního architekta po dokončení Koncepce veřejných prostranství zabývat se úkolem 
koncepčního zpracování širšího území mezi ulicemi Kosmonautů a Masarykova a ulic přímo 
souvisejících 

T: prosinec 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 10.1.; hlasování č. 16 
 
 

12 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 14/2020, 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, kterou se mění a doplňuje OZV č. 14/2020, o místním poplatku 
z pobytu 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 17 
 
 

13 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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

 

2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 18 
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14 Obecně zavázaná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o 
nočním klidu 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2021, o nočním klidu 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 19 
 
 

15 Změna č. 10 a 11 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
upravenou Strategii ITI Olomoucké aglomerace po zapracování změn č. 10 a č. 11 uvedenou 
v příloze č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 20 
 
 

16 Protipovodňová opatření IV.etapa - informace o postupu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15.; hlasování č. 21 
 
 

17 Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2021 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce Okresní hospodářské komoře 
Olomouc ve výši 300 000 Kč na aktivity uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro 
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Okresní hospodářskou komoru Olomouc na rok 2021 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou 
komoru Olomouc na rok 2021 

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

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16.; hlasování č. 22 
 
 

18 Individuální dotace v oblasti kultury 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
individuální dotace a z toho vyplývající rozpočtové změny dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
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: 17.; hlasování č. 23 
 
 

19 SK Chválkovice - individuální dotace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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: 18.; hlasování č. 24 
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20 České dědictví UNESCO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, vč. příloh 

 

2. bere na vědomí 
zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO za rok 2020 

 

3. souhlasí 
s novým zněním Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19.; hlasování č. 25 
 
 

21 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
názvy ulic dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic 

T: ihned 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 20.; hlasování č. 26 
 
 

22 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. volí 
v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce přísedících 
Okresního soudu v Olomouci paní Ivanu Janečkovou a paní Ivanu Martinkovou pro funkční 
období 2021-2025. 

 

3. bere na vědomí 
vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Věry Pavlíkové. 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 21.; hlasování č. 27 
 
 

23 Reporting a informace o městských příspěvkových 
organizacích , kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská 
zařízení)  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 22.; hlasování č. 28 
 
 

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

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, vč. příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 23.; hlasování č. 29 
 
 

25 Reporting a informace o městských akciových společnostech, 
kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 24.; hlasování č. 30 
 
 

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

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 25.; hlasování č. 31 
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27 Analýza provozování VHI města po roce 2030 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
Analýzu provozování vodohospodářské infrastruktury města po roce 2030 dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
postup, vedoucí k provozování vodohospodářské infrastruktury města  Vodohospodářskou 
společností Olomouc, a.s., za předpokladu, že tato se stane od roku 2025 společností, 
provozující svou vlastní vodohospodářskou infrastrukturu samostatně 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 26.; hlasování č. 32 
 
 

28 Delegování zástupců  SMOl na členské schůze družstev 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27.; hlasování č. 34 
 
 

29 Vodohospodářská společnost 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 Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 28.; hlasování č. 33 
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30 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na 
valnou hromadu společnosti 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se změnou stanov společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 29.; hlasování č. 35 
 
 

31 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: 30.; hlasování č. 36 
 
 

32 Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 
SMOl 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMOl 

 

3. pověřuje 
náměstka Ing. Otakara Bačáka podpisem Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
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z rozpočtu SMOl 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 31.; hlasování č. 37 
 
 

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

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
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: 32.; hlasování č. 14 
 
 

34 Závěrečná zpráva COVID-19 za období 2020/2021 
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: 33.; hlasování č. 38 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


