
 

USNESENÍ 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 10. 12. 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 10. 12. 
2021 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
Jednací řád pro zasedání ZMO dne 10. 12. 2021 

 

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

2 Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
upravený program 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

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

3 Změna ve složení RMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
vzdání se funkce neuvolněného člena Rady města Olomouce RNDr. Ladislava Šnevajse 
(KDU-ČSL) dnem 30. 11. 2021 
 

2. zvolilo 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 10. 12. 2021 neuvolněným členem Rady města 
Olomouce Ing. arch. Michala Giacintova (KDU-ČSL) 
 

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 upravené důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO a podnětů dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 7 
 
 

5 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. schvaluje 
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 dle důvodové zprávy včetně všech příloh 

b) přijetí krátkodobého úvěru ve výši 50 mil. Kč v roce 2022 se splatností 1 rok   

    u Komerční banky, a. s. 

c) závazné ukazatele roku 2022 dle důvodové zprávy 

d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2022  

    dle důvodové zprávy 

e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2022 ve smyslu závazných ukazatelů 

 

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

Bod programu: 3.; hlasování č. 8 - 13 
 
 

6 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 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část B 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 14 
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7 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
přeřazení pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 555, obč. vyb, Hynaisova 9, v rámci Dlouhodobé 
koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období                 
r. 2019 – 2022, z kategorie A nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě 
určeny k prodeji či směně, do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji či směně dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. neschvaluje 
nabídku nabytí pozemku parc. č. 206/2 orná půda o výměře 29 m2 v k. ú. Nasobůrky, obec 
Litovel do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. neschvaluje 
úplatné nabytí pozemků parc. č. 324/197 ostatní plocha o výměře 6 470 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc a parc. č. 300/5 ostatní plocha o výměře 430 m2 v k. ú. Hněvotín, obec 
Hněvotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových                            
do vlastnictví statutárního města Olomouce formou účasti ve výběrovém řízení dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2. 

 

4. schvaluje 
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 324/197 ostatní plocha o výměře 6 470 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc a parc. č. 300/5 ostatní plocha o výměře 430 m2 v k. ú. Hněvotín, 
obec Hněvotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových                    
do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

5. neschvaluje 
úplatné nabytí části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha o výměře 2 268 m2  a pozemku 
parc. č. 168/17 ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, 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. 2.3. 

 

6. schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha o výměře 2 268 m2 a 
pozemku parc. č. 168/17 ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, 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 se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

7. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 787/58 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 1/2) a paní XXXXX (ideální podíl 
1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 59 700,- Kč, a to 
ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku z vlastnictví paní XXXXX za kupní 
cenu ve výši 29 850,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku                                   
z vlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 29 850,- Kč se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 
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8. schvaluje 
směnu částí pozemků parc. č. 170/6 orná půda (dle GP parc. č. 170/76 orná půda) o výměře 
169 m2, parc. č. 170/7 orná půda (dle GP parc. č. 170/70 orná půda) o výměře 1410 m2, 
parc. č. 170/25 orná půda (dle GP parc. č. 170/25 orná půda) o výměře 1235 m2, parc.                    
č. 170/26 orná půda (dle GP parc. č. 170/26 orná půda) o výměře 651 m2, parc. č. 170/27 
orná půda (dle GP parc. č. 170/71 orná půda) o výměře 2227 m2, parc. č. 170/32 orná půda 
(dle GP parc. č. 170/77 orná půda) o výměře 298 m2, vše v k. ú. Povel, a části pozemku 
parc. č. 798/2 orná půda (dle GP parc. č. 798/15 orná půda) o výměře 2031 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví společnosti Marzio,s.r.o. za části pozemků parc. 
č. 798/5 orná půda (dle GP parc. č. 798/10 orná půda o výměře 92 m2, parc. č. 798/12 orná 
půda o výměře 69 m2 a parc. č. 798/14 orná půda o výměře 9 m2) o celkové výměře 170 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 170/8 orná půda (dle GP parc. č. 170/8 orná půda                  
o výměře 62 m2, parc. č. 170/49 orná půda o výměře 50 m2 a parc. č. 170/52 orná půda                
o výměře 3 m2) o celkové výměře 115 m2 a parc. č. 170/9 orná půda (dle GP parc. č. 170/9 
o výměře 554 m2, parc. č. 170/54 orná půda o výměře 413 m2, parc. č. 170/56 orná půda               
o výměře 40 m2, parc. č. 170/58 orná půda o výměře 41 m2, parc. č. 170/60 orná půda                  
o výměře 462 m2, parc. č. 170/64 orná půda o výměře 880 m2, parc. č. 170/67 orná půda               
o výměře 51 m2) o celkové výměře 2441 m2, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce s tím, že společnost Marzio,s.r.o. uhradí statutárnímu městu 
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 552 240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků parc. č. 170/1 orná 
půda o výměře 389 m2, parc. č. 170/5 orná půda o celkové výměře 233 m2, parc. č. 170/6 
orná půda o výměře 1 357 m2, parc. č. 170/7 orná půda o výměře 1487 m2, parc. č. 170/10 
orná půda o výměře 35 m2, parc. č. 170/11 orná půda o výměře 67 m2, par. č. 170/12 orná 
půda o výměře 81 m2, parc. č. 170/13 orná půda o výměře 590 m2, parc. č. 170/14 o výměře 
35 m2, parc. č. 170/15 o celkové výměře 418 m2, parc. č. 170/27 orná půda o výměře 612 
m2, parc. č. 170/32 orná půda o celkové výměře 391 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a 
částí pozemku parc. č. 798/2 orná půda o celkové výměře 67 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec 
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

10. schvaluje 
uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 551/37 vymezené v budově č. p. 551, bytový 
dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 977, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, k spoluvlastnickému podílu o velikosti 668/30974 na pozemku parc. č. st. 977 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 551 
bytový dům, a k spoluvlastnickému podílu o velikosti 668/30974 na pozemku parc. č. 93/5 
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Marzio,s.r.o.                           
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

11. schvaluje 
uzavření dohody o udělení souhlasu společnosti Marzio,s.r.o., dle důvodové zprávy bod                      
č. 2.5. 

 

12. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 124/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/53 ostatní plocha) 
o výměře 3 517 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za části pozemků parc. č. 95/5 ovocný sad (dle GP parc. č. 95/11 ovocný sad)                 
o výměře 2 491 m2 a parc. č. 95/7 zahrada (dle GP parc. č. 95/12 zahrada) o výměře 435 
m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a pozemek parc. č. 282/4 ostatní plocha o výměře 102 
m2 a části pozemků parc. č. 282/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/6 ostatní plocha)                         
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o výměře 900 m2, parc. č. 278/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 278/13 ostatní plocha)                   
o výměře 67 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví Univerzity Palackého 
v Olomouci, s tím, že Univerzita Palackého v Olomouci uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 9 082 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

13. schvaluje 
zřízení předkupního práva věcného na dobu neurčitou ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník Univerzita Palackého v Olomouci je povinen nabídnout 
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 124/12 ostatní plocha (dle 
GP parc. č. 124/53 ostatní plocha) o výměře 3 517 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ke koupi za kupní cenu 11 662 000,- Kč, pokud by jej chtěl zcizit třetí osobě 
(koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu 
Olomouc část části pozemku parc. č. 124/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/53 ostatní 
plocha), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za kupní cenu 3 316,- Kč/m2, pokud by ji 
chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému) dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. o prodej pozemku parc. č. 124/12 ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

15. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 186/3 orná půda (dle GP parc. č. 186/3 orná půda) o výměře      
1 434 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za pozemek parc. č. 180/14 orná půda o výměře 1 478 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX bez doplatku cenového rozdílu ve 
prospěch statuárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

16. schvaluje 
směnu pozemku parc. č. st. 622 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 548 m2, na kterém 
se nachází budova č. p. 1191, obč. vyb, ve vlastnictví ČR – Zemského archivu v Opavě, 
části pozemku parc. č. 875/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 875/23) o výměře 140 m2 a 
částí pozemku parc. č. 875/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 875/24 o výměře 20 m2 a parc. 
č. 875/25 o výměře 5 m2) o celkové výměře 25 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 948/18 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 46 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, parc. č. 948/17 
ostatní plocha o výměře 1 013 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. st. 231/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, na kterém se nachází budova č. p. 130, 
bydlení, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, parc. č. st. 231/2 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 252 m2, na kterém se nachází budova č. p. 131, bydlení, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, parc. č. st. 232/1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 242 
m2, na kterém se nachází budova č. p. 132, bydlení, ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, parc. č. st. 232/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m2, na kterém se 
nachází budova č. p. 133, bydlení, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. st. 826/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
239 m2, na kterém se nachází budova č. p. 583, tech. vyb, ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, parc. č. st. 861 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2, na kterém se 
nachází budova č. p. 615, obč. vyb, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Zemského archivu v Opavě                    
s tím, že statutární město Olomouc uhradí ČR – Zemskému archivu v Opavě doplatek 
cenového rozdílu ve výši 47 532,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

17. schvaluje 
darování části pozemku parc. č. 1420/13 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1406/1 díl "b" a díl 
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"c") o celkové výměře 26 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 2.9. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o 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 za kupní cenu ve výši 
32.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
Univerzity Palackého v Olomouci o prodej pozemků parc. č. 584/10 ostatní plocha, parc.                     
č. st. 1395 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, a 
části pozemků parc. č. 429/4 ostatní plocha o celkové výměře 4 733 m2 a parc. č. 557/6 
ostatní plocha o výměře 292 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.11. 

 

20. nevyhovuje 
žádostem manželů XXXXX, pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 584/10 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

21. nevyhovuje 
žádostem pana XXXXX a pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 584/10 ostatní 
plocha o výměře 1 100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

22. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 187/3 orná půda o výměře 127 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 470/3 ostatní plocha o výměře 350 m2 a parc. 
č. 480/3 ostatní plocha o výměře 1575 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.13. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO AVION OLOMOUC o prodej částí pozemků parc. č. 470/3                  
o výměře 68 m2 a parc. č. 480/3 o výměře 292 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

25. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1086/14 ostatní plocha o výměře 1 739 m2                    
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

26. schvaluje 
neuplatnění předkupního práva k budově bez č.p./č.ev., zemědělská stavba, ve vlastnictví 
společnosti Kenirox s.r.o., na pozemku parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 2.16. 

 

27. nevyhovuje žádosti 
společnosti Kenirox s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 961/1, parc. č. 961/2, parc. č. 971/9, vše 
ostatní plocha a parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Slavonín, obec 
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Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 251/7 orná půda o výměře 72 m2 nebo 100 m2 
v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 154/3 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 

 

30. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 317 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 

 

31. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. 
ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

32. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 128/6 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc, částí pozemků 
parc. č. 116/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 116/1 trvalý travní porost) o výměře 11 153 
m2, parc. č. 111/29 ostatní plocha (dle GP parc. č. 111/41 ostatní plocha) o výměře 112 m2 
a parc. č. 468 ostatní plocha (dle GP parc. č. 468/11 ostatní plocha) o výměře 119 m2, vše                
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 17 411 830,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

 

33. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 625/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 625/4 ostatní plocha)                  
o výměře 254 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 614 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 

 

34. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada (dle GP parc. č. 545/14 zahrada) o výměře 157 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za 
kupní cenu ve výši 518.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

35. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prominutí smluvní pokuty ve výši 63.513,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 17 - 19 
 
 

8 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
výkup části pozemku parc.č. 905/9 orná půda o výměře 82 m2 (dle GP pozemek parc.č. 
905/97) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví XXXXX a XXXXX                        
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za kupní cenu ve výši 159 900,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
výkup části pozemku parc.č. 905/4 orná půda o výměře 172 m2 (dle GP pozemek parc.č. 
905/96) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, XXXXX, XXXXX, 
XXXXX a XXXXX za kupní cenu ve výši 86 000,- Kč do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

4. schvaluje 
uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování části pozemku parc. č. 716 ostatní 
plocha o výměře cca 36 m2 v k.ú. Ústín, obec Ústín, dle situačního nákresu, z vlastnictví 
obce Ústín do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 20 
 
 
 

9 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - 
záměr postupu převodů bytů ve spoluvlastnictví SMOl a 
družstev 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a rozpravu, která proběhla na Zastupitelstvu města 
Olomouce 

 

2. schvaluje 
záměr postupu převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev dle varianty 1 dle 
důvodové zprávy a rozpravy, která proběhla na Zastupitelstvu města Olomouce 

 

3. souhlasí 
s přípravou změny stanov družstev Družstvo Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní 
dle důvodové zprávy a rozpravy, která proběhla na Zastupitelstvu města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 7.; hlasování č. 16 
 
 
 

10 BK Olomoucko Sport, s.r.o. - individuální dotace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl a uzavření veřejnoprávní smlouvy                            
o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace dle důvodové zprávy 

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

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 21 
 
 

11 OZV o cenové mapě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území 
statutárního města Olomouce pro rok 2022, s účinností od 1. 1. 2022, dle příloh důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9.; hlasování č. 22 
 
 

12 OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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

 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle 
přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 23 
 
 

13 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2022 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s. pro rok 2022 
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3. pověřuje 
náměstka Ing. Otakara Štěpána  Bačáka podpisem Smlouvy o podpoře činnosti                              
se společností Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2022 

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 24 
 
 

14 Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská 
škola Olomouc, Wolkerova 34 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 
34, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy 

T: prosinec 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 25 
 
 

15 Program prevence kriminality - schválení přesunu dotace 
organizaci P-centrum, spolek 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace P-centru, spolek, dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 26 
 
 

16 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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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: 14.; hlasování č. 27 
 
 

17 Lesy města Olomouce, a.s. – nepeněžitý vklad  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
navýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a. s. nepeněžitým vkladem 
pozemků p.č. st. 147, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 14, 
p.č. 375/1, zahrada, 375/2, zahrada a p.č. 617/3, ostatní plocha; vše v k.ú. Unčovice, obec 
Litovel 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 28 
 
 

18 SK Sigma 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 SK Sigma Olomouc,  a.s. s platností 
pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 29 
 
 

19 Informace o činnosti kontrolního výboru 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2022 
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Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 17.; hlasování č. 30 
 
 

20 Změna ve složení finančního výboru 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
rezignaci Mgr. Pavla Hofírka na funkci člena finančního výboru ZMO 
 

2. zvolilo 
členem finančního výboru Ing. Romana Váňu 
 

Předložil: finanční výbor 
Bod programu: 18.; hlasování č. 31 
 
 

21 Cyklodoprava – dodatky smluv o partnerství 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložené dodatky smluv o partnerství dle příloh č. 1 a č. 2 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
Mgr. M. Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat dodatky smluv o partnerství dle příloh 
č. 1 a č. 2 důvodové zprávy 

T: 7. 3. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 19.; hlasování č. 32 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


