
 

USNESENÍ 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 6. 9. 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 18. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
program 18. 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. nevyhovuje 
nabídce pana XXXXX na koupi pozemku parc. č. st. 407 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 413 (Švédská 8), obč. vyb., vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
darování pozemků parc. č. 369/170 o výměře 18 m2, parc. č. 369/172 o výměře 27 m2 a 
parc. č. 369/176 o výměře 18 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
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důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
darování pozemku parc. č. 369/171 ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 320/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 320/27 
ostatní plocha) o výměře 136 m2 v k. ú. Povel, 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 111/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 111/40 
ostatní plocha) o výměře 17 424 m2 a parc. č. 111/23 ostatní plocha (dle GP parc. č. 111/39 
ostatní plocha) o výměře 8 147 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

6. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o směnu pozemku parc. č. 829/4 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 806/1 ostatní 
plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

7. nevyhovuje žádosti 
společnosti Radio Haná, s.r.o. o směnu částí pozemků parc. č. 125/6 ostatní plocha o 
výměře 121 m2, popř. 180 m2 a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 1 m2, popř. 2 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za 
pozemek parc. č. 1947/3 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc v jejím vlastnictví dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

8. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o směnu pozemku parc. č. 107 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 121/55 orná půda v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

9. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o směnu pozemku parc. č. 545/5 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 110/9 zahrada v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

10. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 1044 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1044/2 ostatní plocha) o 
výměře 4 500 m2 v k. ú. Dalov, obec Šternberk ve vlastnictví města Šternberk za části 
pozemku parc. č. 1098/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1098/10 lesní pozemek o výměře 2 
528 m2 a parc. č. 1098/11 lesní pozemek o výměře 1 421 m2) o celkové výměře 3 949 m2 a 
část pozemku parc. č. 1097 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1097/2 lesní pozemek) o výměře 
551 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez 
doplatku cenového rozdílu se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
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11. nevyhovuje žádosti 
společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 212 zastavěná plocha a 
nádvoří a části pozemku parc. č. 17/5 ostatní plocha o výměře 148 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
spolku Veslařský klub Olomouc, z.s. o prodej pozemku parc. č. 94/84 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 

 

13. nevyhovuje žádosti 
společnosti ABA Projekt s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 1075 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 868/5 orná půda o výměře 262 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 160/5 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 

 

16. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 1132/3 ostatní plocha a parc. č. 195 zahrada, oba v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 

 

17. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 401/28 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. st. 339 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 377/5 a parc. č. 377/6, oba trvalý travní porost v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 377/5 a parc. č. 377/6, oba trvalý travní porost v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 

 

22. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 500/6 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 

 

23. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 132/28 ostatní plocha) o 
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výměře 338 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Office Park Šantovka 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 661 400,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1. 20. 

 

24. schvaluje 
prodej částí pozemků parc. č. 1005/1 orná půda (dle GP parc. č. 1005/22 orná půda) o 
výměře 1 390 m2, parc. č. 1005/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/2 ostatní plocha díl 
„d“) o výměře 1 663 m2 a parc. č. 1005/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/2 ostatní 
plocha díl „c“) o výměře 67 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti UNNI 
Development alfa s.r.o. za kupní cenu ve výši 19.150.000,- Kč. 

V případě, že společnost UNNI Development alfa 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 uvedených nemovitých věcí společnosti K2 
invest s.r.o. za kupní cenu ve výši 19.055.000,- Kč s tím, že společnost K2 invest s.r.o. je 
povinna uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy a 
uhradit kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy.  

V případě, že společnost K2 invest 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 uvedených nemovitých věcí společnosti FLORA 
DEVELOPMENT, a.s. za kupní cenu ve výši 16.440.000,- Kč s tím, že společnost FLORA 
DEVELOPMENT, a.s. je povinna 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 
důvodové zprávy bod č. 1.21. 

 

25. nevyhovuje 
nabídce společnosti MIBEX retail s.r.o. a nabídce společnosti Stehlík Property s.r.o. na 
prodej částí pozemků parc. č. 1005/1 orná půda (dle GP parc. č. 1005/22 orná půda) o 
výměře 1 390 m2, parc. č. 1005/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/2 ostatní plocha díl 
„d“) o výměře 1 663 m2 a parc. č. 1005/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/2 ostatní 
plocha díl „c“) o výměře 67 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.21. 

 

26. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1654/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1654/1 ostatní plocha) o 
výměře 6 377 m2,  pozemků parc. č. 1654/2 ostatní plocha, parc. č. 1654/3 ostatní plocha, 
parc. č. 1655/61 lesní pozemek, parc. č. 1676/23 trvalý travní porost, parc. č. 1679/13 ostatní 
plocha, parc. č. 1679/17 ostatní plocha, parc. č. 1679/22 ostatní plocha, vše v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou, části pozemku parc. č. 590/16 lesní pozemek (dle 
GP parc. č. 590/300 lesní pozemek) o výměře 1 373 m2 v k. ú. Střeň, obec Střeň, pozemků 
parc. č. 1219/2 lesní pozemek, parc. č. 1219/16 lesní pozemek, parc. č. 1221/8 lesní 
pozemek, parc. č. 1221/9 lesní pozemek, parc. č. 1222/2 lesní pozemek, parc. č. 1687 lesní 
pozemek a parc. č. 1706 lesní pozemek, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy a pozemku parc. 
č. 477/9 vodní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc České republice – Agentuře ochrany 
přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 3 588 140,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 1.22. 

 

27. schvaluje 
prodej částí pozemků parc. č. 136/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 136/93 ostatní plocha) o 
výměře 3 m2 a parc. č. 608/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 608/40 ostatní plocha) o 
výměře 4 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 19 600,- Kč, 
a to: 

- podíl o velikosti 1/2 panu XXXXX za kupní cenu ve výši 9 800,- Kč 

- podíl o velikosti 1/2 panu XXXXX za kupní cenu ve výši 9 800,- Kč dle důvodové zprávy 



 5 

bod č. 1.23. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX a pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře 
150 m2, parc. č. 608/15 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 121/28 ostatní plocha o 
výměře 3 m2 a parc. č. 121/6 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 

 

29. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 335/4 ostatní plocha) o 
výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 19.600,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 

 

30. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 335/3 ostatní plocha) o 
výměře 19 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 64.400,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 

 

31. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 454/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, 
na kterém se nachází stavba budova č. e. 126, rod. rekr., ve vlastnictví kupujícího, a části 
pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/11 lesní pozemek) o výměře 101 
m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 54 760,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.26. 

 

32. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 695/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec Olomouc, na 
kterém se nachází budova č.e. 7, rod. rekr., ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 695/2 ostatní 
plocha a části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/10 lesní pozemek) 
o výměře 61 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 120 
110,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 

 

33. schvaluje 
prominutí nájemného za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ve výši 208 280,24 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. 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 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

34. schvaluje 
prominutí nájemného za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ve výši 104 137,64 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. 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 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

35. nevyhovuje žádosti 
společnosti Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 197,25 m2 v 1. NP budovy č. p. 367, obč. vyb, Horní 
náměstí č. o . 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve výši 50 % za období 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021, tj. ve 
výši 83 130,74 Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
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36. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prominutí nájemného ve výši 40 862,63 Kč za nájem části pozemku parc. č. 
449/41 ostatní plocha o výměře 162 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o 
nájmu č. majpráv. 1925/B/99/Pl ze dne 14. 5. 1999, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 - 7 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
budoucí koupi části pozemku parc. č. 849/91 orná půda v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, o 
výměře cca 500 m2 ve vlastnictví společnosti Holandská čtvrť VI., s.r.o., IČ: 09124390 dle 
GP vyhotoveného po dokončení realizace stavby za cenu obvyklou dle znaleckého posudku 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
budoucí koupi části pozemku parc. č. 849/10 orná půda v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, o 
výměře cca 1280 m2 ve vlastnictví společnosti Moravia Star Invest s.r.o., IČ: 06082475 dle 
GP vyhotoveného po dokončení realizace stavby za cenu obvyklou dle znaleckého posudku 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

4. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 bod programu č. 4, bod důvodové zprávy č. 1.2 ve věci 
schválení budoucí koupě 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 1.3. 

 

5. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 bod programu č. 4, bod důvodové zprávy č. 1.2 ve věci 
schválení budoucí koupě části pozemku parc. č. 673/71 orná půda v k.ú. Chomoutov 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 1.3. 

 

6. schvaluje 
koupi části pozemku parc. č. 1517/88 trvalý travní porost v k.ú. Horka nad Moravou (dle GP 
pozemek parc. č. 1517/154 o výměře 557 m2), ve vlastnictví Zemědělského družstva 
Unčovice do vlastnictví statutárního města Olomouce, za cenu obvyklou dle znaleckého 
posudku ve výši 89.120 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.3. 
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7. schvaluje 
koupi části pozemku parc. č. 673/71 orná půda v k.ú. Chomoutov (dle GP pozemek parc. č. 
673/78 o výměře 199 m2), ve vlastnictví Zemědělského družstva Unčovice do vlastnictví 
statutárního města Olomouce, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 35.820 Kč 
+ DPH dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

8. schvaluje 
budoucí koupi části pozemku parc. č. 615/2, k.ú. Neředín, obec Olomouc, o výměře cca 10 
m2 dle situačního nákresu, ve vlastnictví Oblastního spolku Českého červeného kříže 
Olomouc, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby cyklostezky (I. etapy) dle 
geometrického plánu, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku dle důvodové zprávy bod 
1.4. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 8 
 
 

5 Rozpočtové změny roku 2021 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část A, B včetně příloh 

 

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

b) změnu závazných ukazatelů pro rozpočet SMOl rok 2021 dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 9 
 
 

6 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 - 6 
důvodové zprávy - část A 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle příloh č. 7 - 9 
důvodové zprávy - část B 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 7 - 9 důvodové 
zprávy - část B 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 10 
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7 OZV k dani z nemovitých věcí 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu změny obecně závazné vyhlášky o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města Olomouce 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2019 o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města Olomouce dle 
varianty a) 

 

3. ukládá 
RMO v návrhu rozpočtu na r. 2022 navýšit prostředky rezervy RMO o výnos ze zvýšeného 
výběru daně z nemovitostí, které budou použity pro navýšení objemu oprav a obnovy 
majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury, škol a dopravy oproti průměru za 
posledních 5 let po odečtení hodnoty 31 250 tis. Kč na umoření směnečného programu v 
dvojnásobné výši oproti platnému plánu zadlužení 

T: 10. 12. 2021 
O: Rada města Olomouce 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 12 
 
 

8 Individuální dotace -  Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, 
a.s. a uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

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

T: ihned 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 13 
 
 

9 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce za rok 2020 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 



 9 

 

2. schvaluje 
Zprávu o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2020 dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9.; hlasování č. 14 
 
 

10 Změna č. XI Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o 
námitkách 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. schvaluje 
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. XI Územního plánu Olomouc, 
které je přílohou tohoto usnesení 

 

3. vydává 
usnesení o ukončení řízení o návrhu na vydání Změny č. XI Územního plánu Olomouc 

 

4. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, ukončení řízení o návrhu na vydání Změny č. XI 
Územního plánu Olomouc 

T: 1. 11. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

5. ukládá 
odboru strategie a řízení požádat odbor dopravy a územního rozvoje o zpracování zadání 
územních studií uvedených v kapitole 12 Územního plánu Olomouc, které dosud nejsou 
pořízeny, a to na základě jejich upřesnění v Komisi pro architekturu, územní plánování a pro 
program regenerace památek MPR, pokud již proces pořizování k dnešnímu dni nebyl 
zahájen. Zpráva o výsledku jednání komise k pořizování územních studií bude zastupitelům 
předložena na příštím jednání ZMO. 

T: 1. 11. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 10.; hlasování č. 15 
 
 

11 Obecně závazná 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 
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2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2021, o nočním klidu, ve 
znění OZV č. 8/2021 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 16 
 
 

12 Zoologická zahrada Olomouc – změny 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: 1. 11. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 17 
 
 

13 Poskytnutí finančních prostředků na zmírnění následků živelné 
pohromy pro obce v oblastech Břeclavska a Hodonínska 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí finančních prostředků - daru na zmírnění následků živelné pohromy pro obce v 
oblastech Břeclavska a Hodonínska dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 18 
 
 

14 Knihovna města Olomouce - řešení nájemného společnosti 
Settings s.r.o. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 



 11 

2. schvaluje 
odpuštění pohledávky dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce 

T: 1. 11. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 19 
 
 

15 Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 

T: září 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 20 
 
 

16 Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města 
Olomouce na roky 2021 - 2027 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Koncepci dostupného a sociálního bydlení statutárního města Olomouce na roky 2021 - 
2027, dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 

Bod programu: 16.; hlasování č. 21 
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17 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 pana JUDr. Petra Podrazila, Ph.D., pana Mgr. Ivo Janečka, 
paní Taťanu Čohanovou, paní Marcelu Gromnicovou, pana Mgr. Romana Dvorského, paní 
Mgr. Miroslavu Ferancovou, paní Alenu Koblihovou, pana PhDr. Květoslava Krejčího, pana 
Vlastimila Krejčiříka, pana Ing. Jiřího Kropáče, MBA, pana PhDr. Jaroslava Malinu, pana 
PhDr. Jiřího Popelku, paní Jarmilu Ryšánkovou, pana Jaroslava Tichého, pana Pavla 
Toběrného, pana Ing. Ivo Pospíšila a paní PhDr. Ivu Klimešovou, Ph.D. pro funkční období 
2021 – 2025 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 17.; hlasování č. 22 
 
 

18 Informace o činnosti kontrolního výboru 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2021 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 18.; hlasování č. 23 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


