
 

USNESENÍ 
 

z 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 28. 6. 2021 
 

 

 

1 Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
upravený program 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

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

2 AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - zvýšení základního kapitálu 
nepeněžitým vkladem 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s nepeněžitým vkladem pozemku parc.č. 1081/120 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc do 
základního kapitálu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 3.; hlasování č. 6 
 
 

3 Memorandum o spolupráci při navýšení základního kapitálu 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Memorandum o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s., dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, podepsat upravené Memorandum o spolupráci při 
navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., v termínu 28. 6. 
2021 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 4.; hlasování č. 7 
 
 

4 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: 5.; hlasování č. 8 
 
 

5 Dodatek č.1 zřizovací listiny a Smlouva o  bezúplatném 
převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Řezníčkova 1, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, dle přílohy důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 

T: červenec 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 9 
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6 Poskytnutí finančních prostředků na zmírnění následků živelné 
pohromy na území Jihomoravského kraje  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí věcného daru a finančního daru městu Břeclav dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s městem Břeclav dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 10 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


