USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 6. 6. 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 programu 22. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
program 22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Rada města Olomouce
1.

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:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
2.

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
neschvaluje
úplatné nabytí části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha o výměře 68 m2 a pozemku
parc. č. 2190 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.
1.1.
2.
schvaluje
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha o výměře 68 m2 a

pozemku parc. č. 2190 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. 1.1.
3.
schvaluje
darování části pozemku parc. č. 296/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 296/2 ostatní plocha)
o výměře 43 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti REZIDENCE U
PARKU, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 793/1 ostatní plocha o výměře 7 949 m2, parc. č. 793/7 ostatní
plocha o výměře 150 m2, parc. č. 793/10 ostatní plocha o výměře 463 m2, parc. č. 793/19
ostatní plocha o výměře 137 m2, parc. č. 793/27 ostatní plocha 75 m2 a parc. č. 795/16
ostatní plocha o výměře 149 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc a koupi 3 laviček a
prvků mobiliáře dětského hřiště umístěných na pozemku parc. č. 793/10 ostatní plocha v k.
ú. Chomoutov, obec Olomouc, vše z vlastnictví společnosti Rezidence Chomoutov s.r.o. do
vlastnictví statutárního města Olomouce za celkovou kupní cenu ve výši 1 331,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 1678/299 ostatní plocha o výměře 78 m2 a parc. č. 1678/300 ostatní
plocha o výměře 90 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 82/11 ostatní plocha o
výměře 1 315 m2, parc. č. 210/2 ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 210/4 ostatní
plocha 103 m2, vše v k. ú. Nový svět u Olomouce, vše obec Olomouc z vlastnictví
společnosti Vision spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve
výši 1 210,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
6.
schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 740 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 740/4) o výměře 44 m2
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 24 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
1.5.
7.
nevyhovuje žádosti
společnosti MOSPA s.r.o. o uzavření dohody o narovnání týkající se částí pozemků parc. č.
403/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/64 ostatní plocha) o výměře 138 m2, parc. č.
403/30 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/30 ostatní plocha) o výměře 715 m2, parc. č.
805/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 805/46 ostatní plocha o výměře 521 m2 a parc. č.
805/47 ostatní plocha o výměře 109 m2) o celkové výměře 630 m2, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a části pozemku parc. č. 403/29
zahrada (dle GP pozemek parc. č. 403/66 zahrada) o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc) ve vlastnictví společnosti MOSPA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8.
nevyhovuje žádosti
společnosti MOSPA s.r.o. o uznání vydržení vlastnického práva k částem pozemků parc. č.
403/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/64 ostatní plocha) o výměře 138 m2, parc. č.
403/30 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/30 ostatní plocha) o výměře 715 m2, parc. č.
805/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 805/46 ostatní plocha o výměře 521 m2 a parc. č.
805/47 ostatní plocha o výměře 109 m2) o celkové výměře 630 m2, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
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9.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú Droždín,
obec Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
10.
nevyhovuje
nabídce pana XXXXX ze dne 13. 1. 2022 na koupi ideálního podílu 1/27 na pozemku parc. č.
874 orná půda o výměře 496 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
11.
trvá
na usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 ve věci nevyhovění žádosti pana XXXXX o směnu
pozemku parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú Droždín, obec Olomouce ve
vlastnictví statutárního města Olomouce za ideální podíl 1/27 části pozemku parc. č. 874
orná půda (dle GP č. parc. č. 874/2 orná půda) o výměře 106 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
12.
schvaluje
směnu pozemku parc. č. 328/29 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX (ideální podíl 1/2) a SJM XXXXX (ideální
podíl 1/2) za část pozemku parc. č. 330/1 zahrada (dle GP parc. č. 330/6 zahrada) o výměře
81 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím že
statutární město Olomouc uhradí doplatek cenového rozdílu ve výši 50 000,- Kč do
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 1/2 XXXXXza kupní cenu ve výši 25 000,- Kč,
- podíl o velikosti 1/2 SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 25 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 1.8.
13.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016, bod programu 3, bod 31 ve věci schválení směny části
pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/26 zahrada) o výměře 47 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází
stavba oplocení ve společném jmění manželů XXXXX, která není součástí tohoto pozemku a
nebude proto předmětem směny, za část pozemku parc. č. 701/12 zahrada (dle GP parc. č.
701/34 ostatní plocha) o výměře 4 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění
manželů XXXXX s tím, že manželé XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek
cenového rozdílu ve výši 17 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
14.
schvaluje
směnu pozemku parc. č. 700/26 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 701/34 ostatní plocha o
výměře 4 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX s tím, že
manželé XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 47
035,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
15.
schvaluje
přeřazení pozemku parc. č. 446/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 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. 1.10.
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16.
nevyhovuje žádosti
společnosti VENDINGNET s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 1575/4 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 178 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
17.
nevyhovuje žádosti
společnosti Nestlé Česko s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
18.
nevyhovuje žádosti
společnosti URGA, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 841/41 o výměře 74 m2, parc. č.
1086/31 o výměře 83 m2 a parc. č. 1086/54 o výměře 75 m2, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
19.
nevyhovuje žádosti
obecně prospěšné společnosti Společnost Podané ruce o.p.s. o prodej části pozemku parc.
č. 86/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.14.
20.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 616
m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.15.
21.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1961/11 ostatní plocha o výměře 87 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
22.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
23.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 586/3 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.
24.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 805/6 ostatní plocha o výměře
27 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19.
25.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 210/5 ostatní plocha o výměře 211 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20.
26.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 719/3 orná půda o výměře 248 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc. dle důvodové zprávy bod č. 1.21.
27.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 45/13 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22.
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28.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 45/13 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22.
29.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23.
30.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. OMAJ-SMV/KUP/001970/2017/Mlc ze dne 7. 9.
2017 uzavřené s Vojenskou nemocnicí Olomouc, příspěvkovou organizací, kterým dojde k
prodloužení termínu pro rekonstrukci ohradní zdi na pozemcích parc. č. st. 3/2 zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 24/3 zahrada, parc. č. 37/3 zahrada a parc. č. 24/1 zahrada, vše v
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc do 5. 10. 2026 dle důvodové zprávy bod č. 1.24.
31.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/68/2012/Vr ze dne 12. 11. 2012 se
společností Moravia Star Invest s.r.o. ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 5. 2016, kterým dojde
k prodloužení termínu pro vybudování nebytových prostor mateřské školy v rozsahu jedné
třídy o kapacitě max. 28 míst včetně vnitřního zázemí, zahrady a včetně potřebného
vybavení a současně zahájení jejího provozu do 31. 12. 2024 dle důvodové zprávy bod č.
1.25.
32.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 2238 ostatní plocha a část
pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1 160 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se spolkem Jdeme Autistům Naproti z.s. při kupní ceně ve
výši 2 704 840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.26.
33.
schvaluje
budoucí zřízení věcného práva výhrady zpětné koupě ve prospěch statutárního města
Olomouce na dobu určitou do 31. 5. 2027 na pozemek parc. č. 2238 ostatní plocha a část
pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1 160 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za cenu 2 704 840,- Kč a za podmínek dle důvodové zprávy
bod č. 1.26.
34.
schvaluje
budoucí zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům parc. č. 2238 ostatní
plocha a část pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1
160 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce na
dobu neurčitou za kupní cenu ve výši 2 704 840,- Kč při zcizení celých pozemků parc. č.
2238 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada)
o výměře 1 160 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc nebo za kupní cenu ve výši 1
778,- Kč za m2 při zcizení části uvedených pozemků parc. č. 2238 ostatní plocha a část
pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1 160 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26.
35.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2 a částí pozemků parc. č. 4 zahrada (dle
GP parac. č. 4/4 zahrada) o výměře 3 m2, parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
1046/3 ostatní plocha) o výměře 15 m2 a parc. č. 1215 ostatní plocha (dle GP parc. č.
1215/1 ostatní plocha) o výměře 130 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, panu XXXXX,
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za kupní cenu ve výši 2.220.000,- Kč.
V případě, že pan XXXXX 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 XXXXX za kupní cenu ve výši
2.210.000,- Kč s tím, že paní XXXXX 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 paní XXXXX 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 paní XXXXX za kupní cenu ve výši
1.950.000,- Kč s tím, že paní XXXXX 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. 1.27.
36.
nevyhovuje
nabídce manželů XXXXX a nabídce společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. na prodej
pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2 a částí pozemků parc. č. 4 zahrada (dle GP
parac. č. 4/4 zahrada) o výměře 3 m2, parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/3
ostatní plocha) o výměře 15 m2 a parc. č. 1215 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1215/1
ostatní plocha) o výměře 130 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.27.
37.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2 a částí pozemků parc. č.
4 zahrada (dle GP parac. č. 4/4 zahrada) o výměře 3 m2, parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 1046/3 ostatní plocha) o výměře 15 m2 a parc. č. 1215 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1215/1 ostatní plocha) o výměře 130 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.27.
38.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 1213 ostatní plocha o výměře 144 m2, parc. č. 1216 zahrada o
výměře 203 m2 a částí pozemků parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/5
ostatní plocha) o výměře 27 m2 a parc. č. 1045/20 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1045/54
ostatní plocha) o výměře 21 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti UNNI
Development beta s.r.o., za kupní cenu ve výši 2.832.222,- Kč.
V případě, že společnost UNNI Development beta 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 paní XXXXX za
kupní cenu ve výši 2.822.222,- Kč s tím, že paní XXXXX 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 paní XXXXX 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 panu XXXXX za kupní cenu ve výši
2.770.000,- Kč s tím, že pan XXXXX je povinen 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. 1.27.
39.
nevyhovuje
nabídce pana XXXXX, nabídce paní XXXXX, nabídce pana XXXXX, nabídce manželů
XXXXX, nabídce společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. a nabídce pana XXXXX na prodej
pozemků parc. č. 1213 ostatní plocha o výměře 144 m2, parc. č. 1216 zahrada o výměře 203
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m2 a částí pozemků parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/5 ostatní plocha) o
výměře 27 m2 a parc. č. 1045/20 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1045/54 ostatní plocha) o
výměře 21 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27.
40.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 44/3, parc. č. 44/4, parc. č. 44/6, vše zahrada, parc. č. 45/1, parc. č.
45/2, parc. č. 45/3, vše ostatní plocha, a parc. č. 1613/3 trvalý travní porost, vše v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci Horka nad Moravou za kupní cenu ve výši
946.325,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
41.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej id. 1/2 části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 320 m2 v k.
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a žádosti paní XXXXX o prodej id. 1/2 části
pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 320 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
42.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 195 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
43.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 573 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
44.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 159 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
45.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
46.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
47.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
48.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 136 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
49.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
50.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 340 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
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51.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 206 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
52.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 135 m2 a výměře 176
m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č.
1.28.
53.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
54.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 44/6 zahrada o výměře 235 m2 a parc. č. 45/3
ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle
důvodové zprávy bod č. 1.28.
55.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 44/6 zahrada o výměře 244 m2 a parc. č.
45/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
56.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
57.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX a XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 130 m2 v
k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
58.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
59.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 327 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hynkov, obec Příkazy
České republice – s právem hospodařit s majetkem státu pro státní podnik Povodí Moravy, s.
p. za kupní cenu ve výši 75,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.29.
60.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1959/4) o výměře 1847
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím
společnosti OLMA, a.s. za kupní cenu ve výši 5 737 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
1.30.
61.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 987/10 ostatní plocha a parc. č. 987/11 ostatní plocha, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a.s. za kupní cenu ve výši 1 901 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.31.
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62.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 34/1 (dle GP díl „a“) o výměře 19 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc společnosti Bytový dům Lazecká s.r.o. za kupní cenu ve výši 83 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.32.
63.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 2593/7 ostatní plocha a parc. č. 2599/2 zahrada, vše v k. ú. Huzová,
obec Huzová společnosti REVEL VUTZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 319.235,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.33.
64.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1045/33 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc za kupní cenu
celkem ve výši 165 000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 1/3 XXXXX za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč,
- podíl o velikosti 1/3 XXXXX za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč,
- podíl o velikosti 1/3 XXXXX za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
1.34.
65.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 700/27 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za
kupní cenu ve výši 21 605,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.35.
66.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1105/6 zahrada (dle GP parc. č. 1105/10 zahrada) o výměře
20 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 27 235,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.36.
67.
schvaluje
prodej pozemku 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 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 108
930,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.37.
68.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 2027/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova
bez čp/če, jiná st., ve vlastnictví XXXXX, a parc. č. 2027/2 ostatní plocha vše v k. ú. Lošov,
obec Olomouc manželům XXXXX a XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve
výši 60 970,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.38.
69.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/14 lesní pozemek) o
výměře 138 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 64 440,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.39.
70.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/13) o výměře 41 m2
v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 16 420,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.40.
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71.
schvaluje
darování uměleckého díla – sochy „Revoluce“ z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
Předložil:
Bod programu:

4

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
3.

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
darování části pozemku parc.č. 607/10 ostatní plocha o výměře 30 m2 (dle GP parc.č.
607/12) v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
změnu náležitostí kupní smlouvy dle důvodové zprávy u výkupu 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
dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.
schvaluje
změnu náležitostí kupní smlouvy dle důvodové zprávy u výkupu 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
dle důvodové zprávy bod 1.3.
5.
schvaluje
převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci
investiční akce „Hřbitov Neředín – výstavba veřejného WC“ ze statutárního města Olomouc
(„převodce“) na Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, tř. Míru 138/102, 779 00
Olomouc Neředín, IČ: 00534943 („nabyvatel“) dle důvodové zprávy bod 2.1.
Předložil:
Bod programu:

5

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.

Rozpočtové změny roku 2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně přílohy týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část A a B
2.
schvaluje
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část B
3.
schvaluje
zařadit částku 100 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z Rezervy k
dispozici RMO/ZMO na položku - neinvestiční transfery spolkům (pol. 5222, Okresní
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hospodářská komora).
4.
schvaluje
vykrytí z Rezervy k dispozici RMO/ZMO položky č. 3 Soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
5.

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.
schvaluje
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021
3.
schvaluje
v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000
Sb. celoroční hospodaření SMOl v roce 2021, a to "bez výhrad"
Předložil:
Bod programu:

7

Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
6.

Účetní závěrka k 31. 12. 2021

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, včetně příloh
2.
schvaluje
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2021 v souladu se zákonem o účetnictví č.
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku.
3.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Otakara Štěpána Bačáka podpisem „Protokolu o schvalování účetní
závěrky“.
Předložil:
Bod programu:

8

Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
7.

Výměna úvěrové smlouvy

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
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2.
schvaluje
přijetí revolvingového úvěru ve výši 125 mil. Kč dle doporučení v důvodové zprávě
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Bačákovi podepsat smluvní dokumentaci ke schválenému
revolvingovému úvěru
T:
O:

dle důvodové zprávy
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
8.

Dotace z rozpočtu SMOl

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
bere na vědomí
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle příloh č. 1 - 6 a
upravené přílohy č. 7 důvodové zprávy - část A
3.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 dle příloh č. 8 -10 důvodové zprávy - část B a z
toho vyplývající rozpočtové změny
4.
nevyhovuje
žádosti žadatele dle přílohy č. 8 důvodové zprávy - část B
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
9.

Individuální dotace v sociální oblasti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022, dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
poskytnutí dotací u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022, dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádosti nad 50 tis. Kč z rozpočtu
SMOl roku 2022 s příjemcem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových
smluv

12

Předložil:
Bod programu:

11

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
10.

Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve
spoluvlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jiráskova Družstva Olomouc, Jižní

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy a ukládá připravit majetkoprávní úkony k předmětným bytům s
odchylkou od ceny obvyklé u jednotlivých bytů ve výši dle cenové studie Grant Thornton
Appraisal services a.s. ze dne 19.5.2022 v příloze důvodové zprávy a v jejich celkové výši
1.046.185.187,-Kč
Předložil:
Bod programu:

12

Rada města Olomouce
11.

Družstvo Olomouc, Jižní - delegování na členskou schůzi,
zahájení projektu přeměny na akciovou společnost

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
deleguje
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na členskou schůzi družstva Družstvo Olomouc, Jižní s
pověřením dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Rada města Olomouce
12.

Družstvo Olomouc, Jiráskova - delegování na členskou schůzi,
zahájení projektu přeměny na akciovou společnost

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
deleguje
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na členskou schůzi družstva Družstvo Olomouc,
Jiráskova s pověřením dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Rada města Olomouce
13.

13

14

Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
neschvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. II Územního plánu Olomouc,
které je přílohou tohoto usnesení
3.
vrací
úřadu územního plánování návrh Změny č. II Územního plánu Olomouc a v souladu s § 54,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, mu ukládá upravit návrh a prověřit výškovou regulaci s
přihlédnutím k vydaným územním rozhodnutím týkajících se dotčeného území.
Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
14.

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
16.

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
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2022, o nočním klidu
Předložil:
Bod programu:

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
17.

14

17

Adaptační a mitigační strategie

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
„Adaptační a mitigační strategii města Olomouce" dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
Radě města Olomouce předložit Zastupitelstvu města Olomouce aktualizaci Adaptační a
mitigační strategie (T:30. 6. 2023)
T:
červen 2023
O:
Rada města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
18.

Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro
období 2021-2027 - Koncepční část – úpravy na základě
hodnocení MMR

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
upravenou/doplněnou Koncepční část Integrované územní strategie ITI Olomoucké
aglomerace pro nové programové období 2021-2027 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
pověřuje
odbor strategie a řízení vypořádáním případných dalších formálních připomínek k přílohám
žádosti (dokumentu koncepční části ISg ITI OA 21+ a popisu transparentnosti procesu a
ošetření střetu zájmů) v součinnosti s externím zpracovatelem a s odborem dotačních
projektů
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
19.

Cyklodoprava - dodatek ke smlouvě

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci při přípravě integrovaného projektu „Cyklistická stezka
Samotíšky – Droždín – Bystrovany“ dle důvodové zprávy

15

3.
ukládá
primátorovi města Mgr. M. Žbánkovi, MPA, podepsat Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci
při přípravě integrovaného projektu „Cyklistická stezka Samotíšky – Droždín – Bystrovany“
dle důvodové zprávy
T:
O:

5. 9. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
20.

IV. etapa protipovodňových opatření - Dodatek č. 2 k
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
primátorovi města, Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA podepsat Dodatek č. 2 veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
O:

5. 9. 2022
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
21.

OLTERM & TD Olomouc, a.s. – navýšení základního kapitálu
společnosti a delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
společnosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nepeněžitý vklad pozemku parc. č. st. 636/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 469, obč. vyb., Janského 8, v k. ú. Povel, obec Olomouc, pozemku parc. č. st.
1104 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 721, obč. vyb., Werichova
1, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, pozemku parc. č. 451/118 ostatní plocha v
k. ú. Povel, obec Olomouc, teplovodu č. 12 (k tepelnému zdroji Družební), teplovodu č. 2 (k
tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu č. 1 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu k bl.
1,2, obj. 194 (k tepelnému zdroji Neředín K3), teplovodu k bl. a-e, obj. 198 (k tepelnému
zdroji Neředín K1), teplovodu k bl. 14,15, obj. 196 (k tepelnému zdroji Neředín K1,K2),
teplovodu k bl. 12, obj. 199 (k tepelnému zdroji Neředín K2), teplovodu k bl. 9, obj. 195 (k
tepelnému zdroji Neředín K2), teplovodu k bl. 10,11, obj. 197 (k tepelnému zdroji Neředín
K2), teplovodu k bl. 3,4a,4b,5,6, obj. 201,202 (k tepelnému zdroji Neředín K3), teplovodu k
bl. 7,8, obj. 244 (k tepelnému zdroji Neředín K2,K3), teplovodu k bl. 13,16, obj. 200 (k
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tepelnému zdroji Neředín K1,K2), teplovodu obj. 239 (k tepelnému zdroji Neředín K1),
teplovodu obj. 240 (k tepelnému zdroji Neředín K2,K3), teplovodu pro obj. 115 (Nové Sady Jih), teplovodu pro obj. 055,088 (Nové Sady - Jih), teplovodu obj. 137,4 část (k tepelnému
zdroji Rožňavská), teplovodu obj. 164,5 část (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu obj.
238 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu obj. 254 (k tepelnému zdroji Werichova),
teplovodu obj. 204, 205, 211 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu č. 13 (Nové Sady Jih), teplovodu č. 11, obj. 305 (Nové Sady - Jih), teplovodu VS (k tepelnému zdroji
Pasteurova), teplovodu Nešporova, obj. 580 (k tepelnému zdroji Nešporova), teplovodu
Lužická, obj. 590 (k tepelnému zdroji Nešporova), kolektoru včetně teplovodu a TU (k
tepelnému zdroji Teichmanova), teplovodu č. 7, obj. 154 (k tepelnému zdroji Fischerova),
teplovodu č. 9, obj. 197 (k tepelnému zdroji Fischerova), teplovodu k DPS, obj. 482 (k
tepelnému zdroji Fischerova), teplovodu č. 6, obj. 135 (k tepelnému zdroji Fischerova),
teplovodu T1+T2, 634 b.j. (k tepelnému zdroji C1K3), teplovodu T3, Lazce, 634 b.j., Na Letné
(k tepelnému zdroji C1K3), teplovodu II/I kot. C2K3 (k tepelnému zdroji C2K3), teplovodu ke
kot. C2K1, Na Letné 53 (k tepelnému zdroji C2K1), teplovodu ke kot. C2K2, Dlouhá 58 (k
tepelnému zdroji C2K2), teplovodu ke kot. C2K2, Dlouhá 58 (k tepelnému zdroji C2K2),
teplovodu, Lazce II, obj. č. 55 (k tepelnému zdroji C1K2), teplovodu, Lazce II, kot. C1K4 (k
tepelnému zdroji C1K4), teplovodu T4, Lazce I, obj. č. 37 (k tepelnému zdroji C2K1),
teplovodu, Lazce II ke kot. C1K1 (k tepelnému zdroji C1K1), teplovodu T1, obj. č. 029, 48 b.j.
(k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovodu T2, Pasteurova, obj. č. 030 (k tepelnému zdroji
Pasteurova), teplovodu, Pasteurova pro 80 b.j. (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovodu,
Pasteurova obj. č. 018 (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovodu Pasteurova, obj. č. 021 (k
tepelnému zdroji Pasteurova), kanalizační přípojky k bl. 6,11, Lazce II (k tepelnému zdroji
C2K3), teplovodu Přednádraží (k tepelnému zdroji Kosmonautů 9), topného kanálu,
Přichystalova (k tepelnému zdroji Přichystalova), teplovodu, Přichystalova, pro 80 b.j. (k
tepelnému zdroji Přichystalova), teplovodu, Přichystalova blok D (k tepelnému zdroji
Přichystalova), teplovodu, Holice pro 80 b.j. (k tepelnému zdroji U Cukrovaru 18a),
teplovodu, Holice pro 96 b.j. (k tepelnému zdroji U Cukrovaru 18a), teplovodu, Holice, U
Cukrovaru 22-28 (k tepelnému zdroji U Cukrovaru 8/10), teplovodu, Neředín V, blok 1,2 (k
tepelnému zdroji K1), teplovodu, Neředín, obj. 244 (k tepelnému zdroji K2), teplovodu,
Neředín, obj. 195 (k tepelnému zdroji K3), teplovodu, Neředín V, blok 14,15 (k tepelnému
zdroji K3), teplovodu, Neředín V, Stiborova 10 (k tepelnému zdroji K1), teplovodu, Neředín V,
blok 11a-f (k tepelnému zdroji K3), teplovodu, Neředín, blok 12 obj.199 (k tepelnému zdroji
K3), teplovodu, Neředín, blok 13,16 (k tepelnému zdroji K2), teplovodu, Neředín V, blok 2-6
(k tepelnému zdroji K1), parovodní přípojky, Vítězného února (k tepelnému zdroji Helsinská),
teplovodu, Polská blok c (k tepelnému zdroji Mišákova), teplovodu, F I/1, sídl. II., III (sídl. F1),
teplovodu, V Křovinách blok 20-22 (k tepelnému zdroji V Křovinách), kanalizační přípojky,
Jeremiášova (k tepelnému zdroji V Křovinách), teplovodu, Jeremiášova, F II/3 (k tepelnému
zdroji V Křovinách), teplovodu ke kot. K 38 č. p. 533 (k tepelnému zdroji F3K38), teplovodu
T1 a T2 ke kot. K37 (k tepelnému zdroji F3K37), teplovodu T 10, F III/2 (k tepelnému zdroji
F3K59), teplovodu pro obj. 023,031, F III (k tepelnému zdroji F3K38), teplovodu T9, F III (k
tepelnému zdroji F3K59), teplovodu, F III, pro obj. 232 (k tepelnému zdroji F3K42),
teplovodu, F III pro kult. zaříz. (k tepelnému zdroji F3K38), teplovodu ke kot. K 59, F III (k
tepelnému zdroji F3K59), teplovodu, Nové Sady-Jih, obj. 115 (k tepelnému zdroji
Rožňavská), teplovodu, Nové Sady-Jih, obj. 055 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu,
Rožňavská 8-18 obj. 37a (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu, Rožňavská, obj. 137 (k
tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu, Rožňavská, obj. 164 (k tepelnému zdroji
Rožňavská), teplovodu, Werichova, obj. 238 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu,
Werichova, obj. 254 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu, Werichova, obj. 204 (k
tepelnému zdroji Werichova), teplovodu, Brněnská 2/1 (k tepelnému zdroji Vojanova),
teplovodu, Heyrovského 2-4 (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovodu, Heyrovského 5-10
(k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovodu, I. P. Pavlova, F III (k tepelnému zdroji
Čajkovského), parovodní přípojky Vídeňská (k tepelnému zdroji Vídeňská 19), teplovodních
kanálů, F III (k tepelnému zdroji F3K37), teplovodů F, blok 1,2,3,4 (k tepelnému zdroji
Vojanova), teplovodů F III A,B,C,D (k tepelnému zdroji Vojanova), teplovodu Mošnerova (k
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tepelnému zdroji Mošnerova), teplovodu, F II/2, Kpt. Jaroše (k tepelnému zdroji Nedvědova),
teplovodu, blok 11,12,15,16 (k tepelnému zdroji Nešporova), teplovodu, Nová Ulice, blok 36
(k tepelnému zdroji Nedvědova), teplovodu, Kischova (k tepelnému zdroji Nedvědova),
teplovodu, Heyrovského pro služ. MP (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovodu,
Heyrovského F II/2,13,14 (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovodu FII/2 (k tepelnému
zdroji Janského), teplovodního kanálu, VS Kmochova E (k tepelnému zdroji Svornosti (E)
Kmochova), teplovodu VST Heyrovského (k tepelnému zdroji Heyrovského) a dalšího
majetku uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy a peněžitý vklad ve výši 11.506.000,- Kč
do základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.
3.
schvaluje
uzavření Dohody akcionářů dle ust. § 491 ZOK o zvýšení základního kapitálu dle přílohy č. 2
důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu, správě a provozování nemovitostí a
technologických zařízení uzavřené dne 20. 12. 1994 mezi Městem Olomouc a společností
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření Smlouvy o započtení pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na
splacení emisního kurzu a Dohody o uplatnění DPH u nepeněžitého vkladu dle přílohy č. 4
důvodové zprávy
6.
schvaluje
Prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do společnosti dle přílohy č. 5 důvodové
zprávy
7.
pověřuje
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu Dohod, Smlouvy a Prohlášení a případně
dalších souvisejících dokumentů dle důvodové zprávy a jejich příloh
8.
deleguje
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti OLTERM & TD
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
23.

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – ukončení
členství

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vystoupení Statutárního města Olomouce ze zájmového sdružení právnických osob
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
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3.
ukládá
primátorovi Mgr. Miroslavovi Žbánkovi, MPA podepsat doporučený dopis oznamující
vystoupení Statutárního města Olomouce z Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a
tento dopis následně odeslat Správnímu výboru RARSM
T:
ihned
O:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
24.

Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce Okresní hospodářské komoře
Olomouc ve výši 300.000 Kč na aktivity uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy
3.
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro
Okresní hospodářskou komoru Olomouc na rok 2022 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
4.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou
komoru Olomouc na rok 2022
T:
O:

červen 2022
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
25.

Hřbitovy města Olomouce - 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 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 příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
T:
červen 2022
O:
vedoucí odboru strategie a řízení
Předložil:
Bod programu:

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
26.
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Knihovna města Olomouce - 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 Knihovna města Olomouce dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Knihovna města Olomouc
T:
O:

5. 9. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Bod programu:

26

Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
27.

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, 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 Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje, a.s. dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
28.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování
zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
deleguje
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu Vodohospodářské společnosti
Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
29.
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Navýšení základního kapitálu společnosti LMO, a. s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 10. 12. 2021, bod usnesení č. 17, část č. 2 ve věci schválení 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.
3.
schvaluje
navýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. nepeněžitým vkladem
pozemků parc. č. st. 147 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 14
včetně příslušenství a pozemky parc. č. 375/1 zahrada, par. č. 375/2 zahrada, par. č. 376,
zahrada a par. č. 617/3 ostatní plocha, vše zaps. na LV 414 pro kat. úz. Unčovice, obec
Litovel.
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
30.

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol,
Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace - školy

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní škola Komenium a
Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1, Dodatek č. 1 zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Holice, Náves
Svobody 41, Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 dle příloh důvodové zprávy
3.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1 dle přílohy důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
O:

červen 2022
vedoucí odboru školství

Předložil:
Bod programu:

Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
31.

21

30

Pomoc Ukrajině

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

31

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
34.

Pojmenování ulic a mostu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
názvy ulic a mostu dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic a mostu
T:
O:

ihned
vedoucí oddělení KMČ a DP

Předložil:
Bod programu:

32

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
35.

České dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2021
3.
schvaluje
nové znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy
Předložil:
Bod programu:

33

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
36.

Organizační záležitosti - volby do zastupitelstva města 2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

22

2.
stanovuje
počet členů Zastupitelstva města Olomouce na volební období 2022 - 2026 v celkovém
počtu 45 členů a ponechání jednoho volebního obvodu
3.
ukládá
zveřejnit rozhodnutí zastupitelstva dle uvedeného bodu 2 na úřední desce SMOl nejpozději
do 8. 6. 2022.
T:
5. 9. 2022
O:
vedoucí odboru správních činností
Předložil:
Bod programu:

34

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
37.

Individuální dotace - Divadelní Flora

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2022 a uzavření navržené smlouvy o
poskytnutí dotace
3.
ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle předložené důvodové zprávy
T:
5. 9. 2022
O:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Bod programu:
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Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
38.

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), ve znění pozdějších
předpisů do funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní PhDr. Janu Procházkovou
Libíčkovou pro funkční období 2022 – 2026
Předložil:
Bod programu:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
39.

V Olomouci dne: 7. 6. 2022
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.
primátor města Olomouce

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