
 

USNESENÍ 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 9. 12. 2022 
 
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 2. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
upravený program 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1.; hlasování č. 4 
 
 

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 dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 6 
 
 

3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2022, bod č. 2, část 8 ve věci schválení 

- prodeje spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
756/22821, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k 
jednotce paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
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velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
313.490,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 196.352,- 
Kč a částka ve výši 117.138,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o 
velikosti id. 35/100: jednotky č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 756/22821, a to 
podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s paní 
XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
35/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
756/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 756/22821 k 
pozemku s paní XXXXX, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 756/22821 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 176.338,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
110.448,- Kč a částka ve výši 65.890,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
- prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
756/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 313.490,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 196.352,- Kč a částka ve výši 
117.138,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na 
pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
756/22821; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku parc. č. 
812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 176.338,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 110.448,- Kč a částka ve výši 65.890,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy bod č. 
1.1. 

 

3. schvaluje 
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města 
Olomouce k podílu o velikosti id. 1/2 budovy č. p. 837, byt. dům, 1. máje 26, na pozemku 
parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města 
Olomouce k podílu o velikosti id. 1/2 budovy - kůlny a bazénu, obojí nezapisované do 
katastru nemovitostí, na pozemku parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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5. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX ve věci udělení souhlasu s převedením spoluvlastnického podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 68/100: jednotky č. 789/7, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
(pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 678/48380 dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. schvaluje 
změnu dohody o parcelaci č. OMAJ-PR/DOH/002713/2015/Mlc uzavřené dne 24. 2. 2016 s 
panem XXXXX a XXXXX a postoupené dne 14. 9. 2016 souhlasným prohlášením o 
postoupení práv a povinností z dohody o parcelaci panu XXXXX, spočívající ve změně 
termínu pro uzavření darovací smlouvy do 31. 1. 2027 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

7. schvaluje 
darování částí pozemku parc. č. 614/27 ostatní plocha (dle GP díly „b“ a „d“) o celkové 
výměře 72 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

8. schvaluje 
darování částí pozemku parc. č. 614/24 ostatní plocha (dle GP díly „a“ a „c“) o celkové 
výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouce bod č. 2.2. 

 

9. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 1114/2 ostatní plocha a parc. č. 
1220/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

10. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 232/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 232/16 ostatní plocha) o 
výměře 28 m2 a pozemku parc. č. 232/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc společnosti SOCHAŘI, v.o.s. za kupní cenu ve výši 104 100,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

11. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1177/5 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti 
KM-PRONA, a.s. za kupní cenu ve výši 360 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

12. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 253/2 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc manželům 
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 131 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 

 

13. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 253/2 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

14. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 369 ostatní plocha (dle GP parc. č. 369/2 ostatní plocha) o 
výměře 6 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc společnosti ABO valve, s.r.o. za kupní cenu 
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ve výši 7 986,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

15. schvaluje 
koupi pozemků parc. č. 930/22 orná půda o výměře 1 303 m2 a parc. č. 1024/3 ostatní 
plocha 130 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Praha West 
Investment v.o.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 780 
268,50 Kč vč. DPH a za podmínek dle Smlouvy o převodu nemovitých věcí uzavírané mezi 
společností Praha West Investment v.o.s. a statutárním městem Olomouc dle přílohy č. 1 k 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 7 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 389/12 ostatní plocha o výměře 12m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX a XXXXX do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za cenu určenou znaleckým posudkem 24 624,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 93/22 (dle GP část e) o výměře 0,33 m2, parc. č. 
93/27 (dle GP část c) o výměře 15 m2, parc. č. 94/5 (dle GP část a) o výměře 18 m2, parc. č. 
145/1 (dle GP část b) o výměře 272 m2 a parc. č. 146/1 (dle GP část d) o výměře 18 m2, vše 
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 

 

4. schvaluje 
darování pozemku parc.č. st. 1033 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 789 m2 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

5. schvaluje 
budoucí darování části pozemku parc.č. 249/6 ostatní plocha o výměře cca 348 m2 v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

6. schvaluje 
bezúplatný převod projektových dokumentací “Most – U Rybářských stavů“ a „Dolní 
Novosadská – přečerpávací stanice“ z vlastnictví statutárního města Olomouc (převodce) na 
Povodí Moravy, s.p. (nabyvatele) spolu s právy a povinnostmi s nimi souvisejícími dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 8 
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5 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh a upravené přílohy č. 2 

 

2. schvaluje 
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 dle důvodové zprávy včetně příloh a upravené přílohy č. 
2 

b) přijetí krátkodobého úvěru ve výši 120 mil. Kč v roce 2023 se splatností 1 rok   

    u Komerční banky, a. s. 

c) závazné ukazatele roku 2023 dle důvodové zprávy 

d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2023  

    dle důvodové zprávy 

e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2023 ve smyslu závazných ukazatelů 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 9, 10 
 
 

6 Rozpočtové změny roku 2022 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 12 
 
 

7 Dotace z rozpočtu SMOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh a Dodatku č. 1 

 

2. bere na vědomí 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy a přílohy č. 2 dle Dodatku č. 1 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 13 
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8 Družstvo Olomouc, Jiráskova – přeměna na akciovou 
společnost 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přeměnou družstva Družstvo Olomouc, Jiráskova na akciovou společnost Městské bytové 
domy Olomouc, Jiráskova a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 14.11.2022 

 

3. schvaluje 
stanovy akciové společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s., které jsou 
přílohou projektu změny právní formy ze dne 14.11.2022 

 

4. navrhuje 
zástupce Statutárního města Olomouc do orgánů akciové společnosti Městské bytové domy 
Olomouc, Jiráskova a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 14.11.2022 

 

5. souhlasí 
s ukončením členství Správy nemovitostí Olomouc, a.s. a Družstva Olomouc, Jižní v 
Družstvu Olomouc, Jiráskova dle důvodové zprávy 

 

6. deleguje 
zástupce Statutárního města Olomouc (včetně náhradníků) na členskou schůzi družstva 
Družstvo Olomouc, Jiráskova s pověřením dle důvodové zprávy 

 

7. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 14 
 
 

9 Družstvo Olomouc, Jižní – přeměna na akciovou společnost 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přeměnou družstva Družstvo Olomouc, Jižní na akciovou společnost Městské bytové domy 
Olomouc, Jižní a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 14.11.2022 

 

3. schvaluje 
stanovy akciové společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s., které jsou přílohou 
projektu změny právní formy ze dne 14.11.2022 

 

4. navrhuje 
zástupce Statutárního města Olomouc do orgánů akciové společnosti Městské bytové domy 
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Olomouc, Jižní a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 14.11.2022 

 

5. souhlasí 
s ukončením členství Správy nemovitostí Olomouc, a.s. a Družstva Olomouc, Jiráskova v 
Družstvu Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy 

 

6. deleguje 
zástupce Statutárního města Olomouc (včetně náhradníků) na členskou schůzi družstva 
Družstvo Olomouc, Jižní s pověřením dle důvodové zprávy 

 

7. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 15 
 
 

10 Návrh na změnu regulačního plánu RP-22 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. neschvaluje 
pořízení změny regulačního plánu RP-22 na základě předloženého návrhu dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
informovat navrhovatele změny regulačního plánu RP-22 o výsledku jednání zastupitelstva 

T: 6. 3. 2023 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Grasse Pavel, Ing. arch., určený zastupitel 
Bod programu: 10.; hlasování č. 17 
 
 

11 Návrhy na změny regulačního plánu MPR Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s § 72 odst. 2 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení souboru změn č. XI regulačního plánu MPR 
Olomouc zkráceným postupem, jehož obsahem je prověření podmínek pro využití pozemků 
parc. č. st. 187/1 a parc. č. 116/4 k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy, za podmínky 
uzavření dohody o úhradě nákladů na zpracování změny č. XI/1 regulačního plánu a 
vyhotovení úplného znění regulačního plánu a následně úhrady poměrné části nákladů do 
30 dnů ode dne zaslání návrhu dohody o úhradě nákladů ze strany statutárního města 
Olomouce. 
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3. ukládá 
informovat navrhovatele změny regulačního plánu MPR Olomouc o výsledku jednání 
zastupitelstva 

T: 6. 3. 2023 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Grasse Pavel, Ing. arch., určený zastupitel 
Bod programu: 11.; hlasování č. 18 
 
 

12 Návrhy na změny Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. neschvaluje 
pořízení změn Územního plánu Olomouc na základě předložených návrhů dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
informovat navrhovatele změn Územního plánu Olomouc o výsledku jednání zastupitelstva 

T: 6. 3. 2023 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Grasse Pavel, Ing. arch., určený zastupitel 
Bod programu: 12.; hlasování č. 19 
 
 

13 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 2023, s účinností od 1. 1. 2023, dle příloh důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 20 
 
 

14 Institucionální zakotvení místní Agendy 21 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ustavuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora statutárního města Olomouce, jako odpovědného 
politika pro MA21 dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 dle důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 21 
 
 

15 Smlouva s členem ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením smlouvy v parametrech dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
Ing. arch. Tomáši Pejpkovi, náměstkovi primátora, uzavřít smlouvu dle parametrů důvodové 
zprávy 

T: 6. 3. 2023 
O: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 22 
 
 

16 Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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

 

2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2022 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 23 
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17 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - navýšení základního kapitálu 
společnosti  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
vložení nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s. a to budovu č.p.1202, víceúčel, Wolkerova 21, část obce Olomouc, na pozemku parc. č. 
St. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jednotku 
vymezenou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotku č.37/2, jiný nebytový 
prostor, vymezenou v pozemku parc. č. st. 1487/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 37, část obce Olomouc, Wolkerova 17, v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na společných 
částech nemovité věci 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 24 
 
 

18 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2023 

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 2023 

 

3. pověřuje 
náměstka Ing. Otakara Štěpána Bačáka ihned podpisem Smlouvy o podpoře činnosti se 
společností Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2023 

T: 6. 3. 2023 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 25 
 
 

19 Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
JUDr. Martina Majora, MBA, z funkce zástupce SMOl ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 
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3. jmenuje 
Mgr. Miloslava Tichého, náměstka primátora, do funkce zástupce SMOl ve Vodovodu 
Pomoraví, svazku obcí 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 19.; hlasování č. 27 
 
 

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

1. schvaluje 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 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 Hřbitovy města Olomouce 

T: 6. 3. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20.; hlasování č. 28 
 
 

21 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: 6. 3. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 21.; hlasování č. 29 
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22 6. komunitní plán sociálních služeb 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
6. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2023-2025 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22.; hlasování č. 30 
 
 

23 Fond pomoci olomouckým dětem - změna statutu fondu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, včetně příloh 

 

2. schvaluje 
Statut Fondu pomoci olomouckým dětem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23.; hlasování č. 31 
 
 

24 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, 
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc - Nemilany, Raisova 1 dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Dodatek č. 5 zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 dle 
přílohy důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská 
škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B dle přílohy důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola Olomouc, Mozartova 48 dle přílohy důvodové zprávy 

 

6. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
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škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 dle přílohy důvodové zprávy 

 

7. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 6. 3. 2023 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24.; hlasování č. 32 
 
 

25 Individuální dotace - kultura 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. neschvaluje 
poskytnout individuální dotaci z rozpočtu SMOl roku 2022 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25.; hlasování č. 33 
 
 

26 SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou 
hromadu společnosti 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. navrhuje 
odvolání stávajících zástupců SMOl v dozorčí radě SK Sigma Olomouc, a.s. a nové zástupce 
SMOl do dozorčí rady SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

3. 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: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26.; hlasování č. 34 
 
 

27 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí provozní podpory na 
sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí provozní podpory /dotace/ na sportovní a 
multifunkční rekreační infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce dle přílohy č. 3 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA a náměstkyni primátora Mgr. Miroslavě 
Ferancové podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí provozní podpory /dotace/ na 
sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce dle 
přílohy č. 3 důvodové zprávy 

T: 6. 3. 2023 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města, Ferancová Miroslava, Mgr., 

náměstkyně primátora 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27.; hlasování č. 11 
 
 

28 Snížení odměny za výkon funkce předsedy KMČ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměnu za výkon funkce předsedy KMČ č. 8 Lošov Ing. Miroslava Charouze dle důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28.; hlasování č. 35 
 
 

29 Humanitární pomoc Ukrajině 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí věcných darů a uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 důvodové 
zprávy 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora, podpisem darovacích smluv dle přílohy č. 1 a 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 29.; hlasování č. 36 
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30 Přeložka silnice I/46 – východní tangenta – shrnutí vývoje 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA dát podnět na změnu podmínek ochranného pásma 
vodního zdroje Olmy, a.s. 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 30.; hlasování č. 26 
 
 
 

 

 

 

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

Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r.  
1. náměstek primátora 

  

 


