USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 7. 3. 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)
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Schválení ad hoc jednacího řádu pro zasedání ZMO dne 7. 3.
2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
ad hoc jednací řád pro zasedání ZMO konané dne 7. 3. 2022 dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
1.1.; hlasování č. 2

Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
upravený program 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Rada města Olomouce
1.2.; hlasování č. 3

Deklarace podpory statutárního města Olomouce obyvatelstvu
Ukrajiny

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
vyjádření podpory "Deklarace podpory statátárního města Olomouce obyvatelstvu Ukrajiny"
Předložil:
Bod programu:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
1.3.; hlasování č. 5
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Humanitární pomoc Ukrajině

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí věcného daru a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora, podpisem darovací smlouvy dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
1.4. ; hlasování č. 6

Poskytnutí výtěžku z koncertu organizaci Post Bellum

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí příspěvku z koncertu organizaci Post Bellum
3.
ukládá
podepsat darovací smlouvu
T:
O:

ihned
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Bod programu:
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Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
1.5. ; hlasování č. 7

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:
Bod programu:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
2. ; hlasování č. 8
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Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX ze dne 18. 11. 2019, 3. 9. 2020 a 17. 2. 2021 o prodej pozemku parc. č. 245
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č.p.
99, obč.vyb., Lidická č.o. 31, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.1.
2.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej bytu 2 + 1 v domě č. p. 131, Černá cesta 16, na pozemku parc. č. st.
231/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
3.
nevyhovuje
nabídce společnosti Radio Haná, s.r.o. na darování pozemku parc. č. 1947/3 ostatní plocha
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z jejího vlastnictví do vlastnictví statutárního města
Olomouce za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
4.
nevyhovuje žádosti
Římskokatolické farnosti Olomouc – Nové Sady o směnu pozemků parc. č. 249/21 trvalý
travní porost o výměře 961 m2, parc. č. 247/4 zahrada o výměře 847 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek
parc. č. 180/15 orná půda o výměře 1 392 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc – Nové Sady dle důvodové zprávy bod č.
2.2.
5.
schvaluje
směnu částí pozemku parc. č. 764/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 763/1 ostatní plocha díl
“b+c“) o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů
XXXXX za části pozemků parc. č. 763/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 763/2 ostatní plocha)
o výměře 11 m2 a parc. č. 842/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 842/6 ostatní plocha) o
výměře 127 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce s tím, že manželé XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového
rozdílu ve výši 212.800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
6.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 1120/5 ostatní
plocha o výměře 16 m2, parc. č. 1229/15 ostatní plocha o výměře 456 m2, parc. č. 1229/17
ostatní plocha o celkové výměře 86 m2, parc. č. 1229/18 ostatní plocha o výměře 3 m2,
parc. č. 1229/20 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 1229/23 ostatní plocha o výměře 22
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 291/34 ostatní plocha o
výměře 102 m2, parc. č. 291/35 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 292/1 ostatní plocha
o celkové výměře 57 m2, parc. č. 292/2 ostatní plocha o výměře 32 m2, parc. č. 293/2
ostatní plocha o výměře 48 m2 a parc. č. 293/4 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 2.4.
7.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 545 ostatní plocha
o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako
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budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 2.5.
8.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 127/2 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
9.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 755/224 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
10.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 46/6 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
11.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 252 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
12.
nevyhovuje žádosti
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. o prodej pozemku parc. č. st. 580 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
13.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 145/1 a parc. č. 144/6 ostatní plocha, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
14.
nevyhovuje žádosti
spolku Hanácký aeroklub Olomouc, z.s. o prodej části pozemku parc. č. st. 1386 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 401 m2, jehož součástí je stavba č.p. 972, jiná st., v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 500 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
2.12.
15.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1410 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.13.
16.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 994/35 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
17.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 994/35 ostatní plocha o výměře 60 - 90 m2 v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
18.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 787/2
ostatní plocha a parc. č. 784/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.15.
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19.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 894/2 orná půda o výměře 166 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
20.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 96 m2 v k. ú.
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
21.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 413/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 85.800,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.18.
22.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 896/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 896/8 ostatní plocha) o
výměře 19 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši
45 630,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
23.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 432/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2611 zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 3.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
24.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 158/21 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc za kupní cenu
celkem ve výši 75 100,- Kč, a to:
- podíl o velikosti 1/2 XXXXX za kupní cenu ve výši 37 550,- Kč,
- podíl o velikosti 1/2 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 37 550,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 2.21.
25.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha (dle GP parc. č. 75/159 ostatní plocha) o
výměře 38 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti GERI Plus s.r.o. za kupní
cenu ve výši 308 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
26.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/6 zahrada) o výměře 66
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 146 360,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.24.
27.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/8 zahrada) o výměře 99
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 218 950,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.24.
28.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/5 zahrada) o výměře 70
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 148 150,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.24.
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29.
schvaluje
prodej částí pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/2 zahrada o výměře 141
m2 a parc. č. 727/7 zahrada o výměře 73 m2) o celkové výměře 214 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 464 650,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.24.
30.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/3 zahrada) o výměře 91
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 238 700,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.25.
31.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/4 zahrada) o výměře 67
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve
výši 176 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
32.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 543/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 543/23 ostatní plocha) o
výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 82 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
2.26.
33.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 848/7 zahrada) o výměře
5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 11 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.27.
34.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 2/18 orná půda a části pozemku parc. č. 2/95 ostatní plocha o
výměře 5 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 314 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
2.28.
35.
nevyhovuje žádosti
společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného 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 za období od 1. 11. 2021 do 17. 11. 2021 ve výši 29 506,37
Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
36.
schvaluje
prominutí nájemného za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 54 572,40 Kč spolku
Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s. za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové
výměře 287,89 m2 v 1. NP budovy č. p. 551, obč. vyb, ul. Sokolská č. o. 48, která je součástí
pozemku parc. č. st. 42/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc za podmínky uhrazení dluhu na nájemném do 31. 3. 2022 včetně úroků z prodlení
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
Předložil:
Bod programu:

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
3. ; hlasování č. 26, 27
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Petice „Za zachování zahrádkářské kolonie při ulici Na Trati“

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
neschvaluje
nabytí pozemků parc. č. 471/4 ostatní plocha o výměře 3 522 m2 v k. ú. Hejčín a parc. č.
809/84 ostatní plocha o výměře 1 231 m2 v k. ú. Nová Ulice, oba obec Olomouc z vlastnictví
ČR – Správa železnic, státní organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce.
2.
neschvaluje
pořízení změny Územního plánu Olomouce spočívající v zařazení pozemků do systému
městské zeleně jako nezastavitelnou součást Územního systému ekologické stability, nebo
do ploch veřejné zeleně.
3.
ukládá
odboru majetkoprávnímu odpovědět petentům dle důvodové zprávy.
T:
O:

ihned
vedoucí odboru majetkoprávního

Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
4. ; hlasování č. 28

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 389/1 ostatní
plocha o výměře cca 286 m2, parc. č. 389/16 ostatní plocha o výměře cca 20 m2, parc. č.
389/2 ostatní plocha o výměře cca 35 m2, parc. č. 389/10 ostatní plocha o výměře cca 26
m2, parc. č. 200 o výměře cca 233 m2 a parc. č. 343/1 ostatní plocha o výměře cca 11 m2,
vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, jak je zřejmé ze situačních výkresů, z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 134/3 ostatní
plocha o výměře cca 1,5 m2, parc. č. 134/6 ostatní plocha o výměře cca 18,5 m2, parc. č.
589/2 ostatní plocha o výměře cca 15,5 m2, parc. č. 589,5 ostatní plocha o výměře cca 40
m2, parc. č. 589/7 ostatní plocha o výměře cca 25 m2, parc. č. 590/1 ostatní plocha o
výměře cca 11 m2, parc. č. 610/7 ostatní plocha o výměře cca 13,5 m2 a parc. č. 663/2
ostatní plocha o výměře cca 18,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje v rozsahu, jak je
zřejmé ze situačních výkresů dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.
schvaluje
uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování části pozemku parc. č. 495/1 ostatní
plocha o výměře cca 7,5 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, a částí pozemků parc. č. 134/14
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ostatní plocha o výměře cca 20,5 m2, parc. č. 601/1 ostatní plocha o výměře cca 53 m2,
parc. č. 610/3 ostatní plocha o výměře cca 133 m2 a parc. č. 663/4 ostatní plocha o výměře
cca 41,5 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zřejmé ze situačních
výkresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce v
rozsahu, jak je zřejmé ze situačních výkresů dle důvodové zprávy bod 1.2.
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
5. ; hlasování č. 9

Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova –
úprava a doplnění záměru postupu převodů bytů ve
spoluvlastnictví SMOl a družstev

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
doplněnou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle doplněné důvodové zprávy
3.
ukládá
RMO dále prověřit a rozpracovat variantu č. 4 a variantu č. 9 do příštího zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Rada města Olomouce

4.
schvaluje
vypuštění odkládací podmínky pro zveřejnění adresných záměrů spočívajících v povinnosti
projednat a schválit tyto záměry v orgánech družstev v souladu s upravenými stanovami
Předložil:
Bod programu:
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Rada města Olomouce
6. ; hlasování č. 36

Dohoda o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o
spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti
OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dohodu o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení
základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy
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3.
ukládá
primátorovi Mgr. Miroslavovi Žbánkovi, MPA, podepsat Dohodu o společném postupu k
naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM
& TD Olomouc, a.s., dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
O:

ihned
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
7. ; hlasování č. 29

Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro
období 2021-2027 - Koncepční část

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Koncepční část Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro nové
programové období 2021-2027 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
8. ; hlasování č. 30

Strategický plán rozvoje města Olomouce – evaluace a
aktualizace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
Evaluační zprávu Strategického plánu rozvoje města dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
souhlasí
s prodloužením období platnosti Strategického plánu rozvoje města Olomouce do roku 2025
4.
schvaluje
Návrhovou a Implementační část Strategického plánu rozvoje města Olomouce, a to včetně
Katalogu indikátorů, které jsou přílohou č. 2, 3 a 4 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
9. ; hlasování č. 31
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Rozpočtové změny roku 2021

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2021
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
10. ; hlasování č. 32

Rozpočtové změny roku 2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část A a B
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
11.; hlasování č. 33

Rozpočtové změny roku 2022 - finanční vypořádání
hospodaření SMOl za rok 2021

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok
2021 a rozpočtových změn roku 2022 - vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření
SMOl za rok 2021
Předložil:
Bod programu:

17

Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
12. ; hlasování č. 34

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2023 - 2025

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh týkající se střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok
2023 - 2025
2.
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2023 - 2025 včetně příloh
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
13. ; hlasování č. 35

Dotace z rozpočtu SMOl

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
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2.
bere na vědomí
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle příloh č. 1 - 13
důvodové zprávy - část A
3.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 dle příloh č. 14 - 24 důvodové zprávy - část B a
z toho vyplývající rozpočtové změny
4.
schvaluje
znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 25
důvodové zprávy - část C
5.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 14 - 24 důvodové
zprávy ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy
6.
nevyhovuje
žádostem žadatelů dle příloh č. 15, 18, 19, 21, 22, 23 a 24 důvodové zprávy - část B
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
14. ; hlasování č. 37

Individuální dotace v oblasti zahraničních vztahů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
individuální dotaci v oblasti zahraničních vztahů dle důvodové zprávy
3.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle důvodové zprávy
T:
O:

6. 6. 2022
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora

Předložil:
Bod programu:
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Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
15. ; hlasování č. 38

Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova - pořízení
změny č. I

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s §72 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
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znění pozdějších předpisů, pořízení změny regulačního plánu RP-19 Sídliště Nové Sady,
Werichova zkráceným postupem, jejímž obsahem je prověření záměru na vybudování
zázemí dílen a skladu v areálu stávajících dílen Moravského divadla Olomouc, a prověření
možnosti náhrady navrhované kapacity parkování, dle důvodové zprávy.
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. I. regulačního plánu RP-19
Sídliště Nové Sady, Werichova
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:

21

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
16. ; hlasování č. 39

Dílčí změny I/05, I/07 a I/08 Souboru změn č. I ÚPO – ukončení
pořizování

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
usnesení o ukončení pořizování dílčích změn č. I/05, I/07 a I/08 Souboru změn č. I
Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ukončení pořizování dílčích změn č. I/05, I/07 a
I/08 Územního plánu Olomouc
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
17. ; hlasování č. 40

Změna č. XII Územního plánu Olomouc - vydání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Změna č. XII Územního plánu 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. se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Olomouckého kraje
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3.
vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. XII Územního
plánu Olomouc formou opatření obecné povahy č. 1/2022, 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 Změny č. XII Územního plánu
Olomouc
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
20. ; hlasování č. 41

Změna č. XIII Územního plánu Olomouc – návrh na pořízení

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s §55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, pořízení změny č. XIII Územního plánu Olomouc zkráceným postupem,
jejímž obsahem je zpřesnění podmínek využití plochy technické infrastruktury 03/001S o
možnost energetického využití vysušených čistírenských kalů
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. XIII Územního plánu Olomouc
zkráceným postupem
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
21. ; hlasování č. 42

Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc – doplnění
možnosti pořízení s prvky regulačního plánu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
doplnění usnesení ZMO č. 6, část 2., ze dne 17. 6. 2019 o pořízení Souboru změn č. X
Územního plánu Olomouc o možnost pořízení s prvky regulačního plánu
Předložil:
Bod programu:

Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
22. ; hlasování č. 43
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Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je
SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Předložil:
Bod programu:

26

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
23. ; hlasování č. 10

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:
Bod programu:

27

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
24. ; hlasování č. 11

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

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Bod programu:

28

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
25. ; hlasování č. 12

Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné
městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2022 dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
3.
schvaluje
Akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na rok 2022 dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy
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Předložil:
Bod programu:

29

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
26. ; hlasování č. 44

Fond mobility

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
zřizuje
v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, k 1. 4. 2022 účelový peněžní fond s názvem „Fond mobility"
3.
schvaluje
statut Fondu mobility dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

30

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
27. ; hlasování č. 45

Program Regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2022 včetně
povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 6 akcí obnovy podle tabulky „Rekapitulace akcí
obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2022“ v příloze důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení a předkladateli požádat o poskytnutí účelové dotace ministerstvo
kultury v Programu regenerace na rok 2022 dle důvodové zprávy
T:
O:

červen 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Bod programu:

31

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
28. ; hlasování č. 13

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
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Předložil:
Bod programu:

32

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
29. ; hlasování č. 14

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizacích, kde je
SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Zřizovací listiny příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) včetně jejich příloh
Předložil:

Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
30. ; hlasování č. 15

Závěrečná zpráva COVID-19 za období podzim 2021

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Bod programu:

34

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
31. ; hlasování č. 16

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Smlouva o
bezúplatném převodu majetku

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy
3.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy
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4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
O:

březen 2022
vedoucí odboru školství

Předložil:
Bod programu:

35

Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
32. ; hlasování č. 17

Přísedící Okresního soudu

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 Ing. Radku Severovou, paní Šárku Harazinovou, paní Evu
Hronkovou, pana Ing. Miroslava Bednáře a pana Mgr. Zdeňka Šebestíka pro funkční období
2022 – 2026
Předložil:
Bod programu:

36

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
33. ; hlasování č. 18

Cena města Olomouce 2021

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2021 dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

37

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
34. ; hlasování č. 19

Prorodinná politika SMOl

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Koncepci prorodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2022-2024
Předložil:
Bod programu:

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
35. ; hlasování č. 46
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Program prevence kriminality na rok 2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2022, dle příloh č. 1 a 2 důvodové
zprávy
Předložil:
Bod programu:

39

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
36. ; hlasování č. 20

Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl v souvislosti se živelní
pohromou

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
právní jednání, jímž byl poskytnut dar statutárního města Olomouce ve formě převodu
peněžité částky 20 000 Kč na účet obdarované a prominutí nájemného za období od 15. 12.
2021 do 31. 3. 2022 ve výši 26 644 Kč za nájem bytu č. 14 v domě Balbínova 373/5 v
Olomouci, se zdůvodněním dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

40

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
37. ; hlasování č. 21

OZV o nočním klidu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
OZV o nočním klidu dle upravené přílohy 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

41

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
38. ; hlasování č. 22

OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na
veřejném prostranství na území SMOL

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
vydává
OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství na
území SMOL dle přílohy 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

42

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
39. ; hlasování č. 23

OZV o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o
ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících
potřebách veřejnosti ve městě Olomouci

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně
veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci dle
přílohy č. 1
Předložil:
Bod programu:

43

Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
40. ; hlasování č. 24

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s. - dodatek č.1 ke Smlouvě o podpoře činnosti pro rok
2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2022 a vykrytí částky 1.500.000,- Kč z
rezervy RMO/ZMO ihned.
3.
pověřuje
náměstka Ing. Otakara Štěpána Bačáka podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře
činnosti se společností Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro
rok 2022
T:
O:

ihned
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

Předložil:
Bod programu:

Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
41. ; hlasování č. 25
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44

Vyjádření ke Zprávě kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
navržený postup dle důvodové zprávy a příloh
3.
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání
4.
pověřuje
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA podpisem Dohody o narovnání
Předložil:
Bod programu:

45

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
42. ; hlasování č. 47

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:
Bod programu:

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
43. ; hlasování č. 48

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

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