
 

USNESENÍ 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 6. 3. 2023 
 
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 Změna ve složení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Ing. Jaroslava Kuchaře (ANO 
2011) dnem 28. 2. 2023 

 

2. bere na vědomí 
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - náhradníka pana Mgr. Ing. Tomáše 
Sýkory (ANO 2011) dnem 1. 3. 2023 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1.1.; hlasování č. 2 
 
 
 

2 Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1.2.; hlasování č. 3, 4 
 
 
 

3 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 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 6 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
přeřazení pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352, obč. vyb, Tomkova 40, 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, darování či směně, do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji, 
darování či směně dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 324/15 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství 
vlastníků jednotek domu Krapkova 24, Olomouc (ideální podíl 1/2) a Společenství vlastníků 
Krapkova 958/26, Olomouc-Nová Ulice (ideální podíl 1/2) za kupní cenu celkem ve výši 
234.840,- Kč, a to podíl o velikosti ideální 1/2 za kupní cenu 117.420,- Kč Společenství 
vlastníků jednotek domu Krapkova 24, Olomouc a podíl o velikosti ideální 1/2 za kupní cenu 
117.420,- Kč Společenství vlastníků Krapkova 958/26, Olomouc-Nová Ulice dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 

 

3. neschvaluje 
nabytí vodního díla „Podzemní těsnící stěny“ v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví 
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

4. schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha (dle GP parc. č. 185/330 
ostatní plocha) o výměře 2 341 m2, pozemku parc. č. 168/17 ostatní plocha o výměře 55 m2 
a pozemku parc. č. 2190 ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

5. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 95/8 zahrada o výměře 264 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města 
Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

6. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2020, bod programu č. 3, bod 2.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení darování pozemku parc. č. 1294/72 ostatní plochy o výměře 855 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví společnosti BAKU INVEST s.r.o. (id. 
podíl 1531144/3805605), společnosti DELTA INVEST, s.r.o. (id. podíl 1369459/3805605) a 
pana XXXXX (id. podíl 905002/3805605) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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7. schvaluje 
darování pozemku parc. č. 1294/72 ostatní plochy o výměře 855 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z podílového spoluvlastnictví společnosti BAKU INVEST s.r.o. (id. podíl 
1531144/3805605) a společnosti DELTA INVEST, s.r.o. (id. podíl 2274461/3805605) do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

8. schvaluje 
darování částí pozemků parc. č. 90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/81 ostatní plocha) o 
výměře 25 m2,  parc. č. 93/114 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/177 ostatní plocha) o 
výměře 5 m2, parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/157 ostatní plocha) o výměře 
14 m2,  parc. č. 123/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 123/29 ostatní plocha) o výměře 13 
m2, parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 123/26 ostatní plocha) o výměře 12 m2 a 
pozemky parc. č. 94/130 ostatní plocha a parc. č. 93/173 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 

 

9. schvaluje 
darování částí pozemků parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/78 ostatní plocha) o 
výměře 102 m2, parc. č. 90/55 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/79 ostatní plocha) o 
výměře 50 m2, parc. č. 94/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/158 ostatní plocha o výměře 4 
m2 a parc. č. 94/159 ostatní plocha o výměře 24 m2), parc. č. 123/1 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 123/27 ostatní plocha) o výměře 23 m2,  parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 123/25 ostatní plocha) o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z 
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

10. schvaluje 
darování pozemků parc. č. 90/74 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 90/75 ostatní 
plocha o výměře 18 m2, parc. č. 90/76 ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. 90/77 ostatní 
plocha o výměře 59 m2,  parc. č. 123/20 ostatní plocha o výměře 31 m2, parc. č. 123/21 
ostatní plocha o výměře 9 m2,  časti pozemku parc. č. 123/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
123/23 o výměře 26 m2 a parc. č. 123/24 o výměře 17 m2, vše ostatní plocha), parc. č. 
124/49 ostatní plocha o výměře 35 m2, parc. č. 124/50 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. 
č. 124/52 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a části 
pozemku parc. č. 72/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 72/19 o výměře 48 m2 a parc. č. 72/20 
o výměře 13 m2, oba  ostatní plocha), vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  
vlastnictví Olomouckého kraje v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

11. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 97 ostatní plocha (dle GP parc. č. 97/2 ostatní plocha) o 
výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za části pozemků 
parc. č. 1120/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1120/20 ostatní plocha) o výměře 32 m2 a 
parc. č. 100/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 100/15 ostatní plocha) o výměře 15 m2, vše v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že pan 
XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 37 600,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1120/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
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13. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1120/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1120/21 ostatní plocha) 
o výměře 8 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 9 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

14. nevyhovuje 
nabídkám pana XXXXX a pana XXXXX a manželů XXXXX na prodej pozemku parc. č. 566/7 
orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 515 trvalý travní porost o výměře 70 m2 v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

16. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 917 trvalý travní porost v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

17. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 710 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 79/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
společnosti BALUS Tech s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 971/2 zahrada o výměře 65 
m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 399/78 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 601 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

22. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 787/2 ostatní plocha o výměře 399 m2, parc. č. 
787/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 a parc. č. 787/4 ostatní plocha o výměře 
454 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. st. 132/57 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 20 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
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25. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. st. 1242 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 

 

26. nevyhovuje žádosti 
společnosti Maestra Development s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 741/3 orná půda v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 

 

27. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1998 ostatní plocha o výměře 205 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 233/1 ostatní plocha o výměře 87 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 

 

30. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. st. 1034/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 
162 m2, parc. č. 242/4 ostatní plocha o výměře 1 023 m2, parc. č. 247/8 trvalý travní porost 
o výměře 82 m2, parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře 3 246 m2, parc. č. 556/1 ostatní 
plocha o výměře 350 m2, parc. č. 557/6 ostatní plocha o výměře 342 m2 a pozemku parc. č. 
st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.23. 

 

31. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 5. 9. 2022, bod programu 3, bod 1.34. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 1622 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
panu XXXXX za kupní cenu ve výši 448 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

32. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 5. 9. 2022, bod programu 3, bod 1.34. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 1625 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
Společenství vlastníků pro dům Přerovská 74, Olomouc za kupní cenu ve výši 571 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

33. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1045/32 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za 
kupní cenu ve výši 114 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 

 

34. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1045/32 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.25. 

 

35. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 328/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 328/8 ostatní plocha) o 
výměře 27 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za 
kupní cenu ve výši 59 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
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36. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 601/38 orná půda, parc. č. 601/42 orná půda, parc. č. 601/150 orná 
půda, parc. č. 601/153 orná půda a parc. č. 690/19 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši 6 913 280,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 2.27. 

 

37. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 5. 9. 2022, bod programu č. 3, bod č. 60. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 1721/154 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 222 035,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 

 

38. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1721/154 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 237 765,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.28. 

 

39. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 120/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 120/3 ostatní plocha) o 
výměře 18 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům XXXXX do společného 
jmění manželů za kupní cenu ve výši 48 580,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 

 

40. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 424/28 ostatní plocha) o 
výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 14 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 

 

41. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 318 ostatní plocha (dle GP parc. č. 318/2 ostatní plocha) o 
výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc manželům XXXXX do společného 
jmění manželů za kupní cenu ve výši 79 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 

 

42. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 913/3 orná půda v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům 
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši  
1 044 835,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 

 

43. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/10 ostatní plocha) o 
výměře 185 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti TOOL-Construction, s.r.o. za 
kupní cenu 296 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 

 

44. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 1156/3 zahrada a parc. č. 1156/13 zahrada, vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc manželům XXXXXm do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 256 
890,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 

 

45. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba č. p. 1005, objekt k bydlení, ve vlastnictví kupujících, 
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za kupní cenu ve výši 1 102 000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o 
velikosti id. 1/2 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu 551 000,- 
Kč, podíl o velikosti id. 1/2 paní XXXXX za kupní cenu 551 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2.35. 

 

46. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 575/14 ostatní plocha) o 
výměře 24 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 83 200,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 

 

47. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 1491/11 orná půda, parc. č. 1492/1 ostatní plocha, parc. č. 1708/1 
ostatní plocha, parc. č. 1742 orná půda, parc. č. 1743 lesní pozemek, parc. č. 1596/2 ostatní 
plocha, parc. č. 855/67 ostatní plocha, parc. č. 856/2 orná půda, 854/19 trvalý travní porost, 
vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci Horka nad Moravou za kupní 
cenu ve výši 363 090,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 

 

48. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1995/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do 
vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany za kupní 
cenu ve výši 2 535 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 

 

49. nevyhovuje 
opětovné žádosti pana XXXXX o prominutí náhrady za bezesmluvní užívání ve výši 
154.288,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

50. schvaluje 
prominutí pachtovného dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/002358/2016/ Kol za 
pozemky parc. č. 289/1 a parc. č. 290/1, vše trvalý travní porost v k. ú. Hlušovice, obec 
Hlušovice, za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 33 444,- Kč vč. DPH společnosti 
Hanácká zemědělská a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

51. nevyhovuje žádosti 
společnosti BENSIS, s.r.o. o poskytnutí slevy na nájemném ve výši 714 230,01 Kč za období 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026 u nájmu prostor sloužící podnikání o celkové výměře 299 m2 v 
1. PP a 1. NP budovy č. p. 321, bydlení, Ztracená č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. 
st. 269 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 

 

52. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 2238 ostatní plocha a části 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 spolku 
Jdeme Autistům Naproti z.s. za kupní cenu ve výši 2 704 840,- Kč za podmínek dle dodatku 
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 

 

53. schvaluje 
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 kupní cenu 2 704 840,- Kč a za podmínek dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 1.1. 
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54. schvaluje 
zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc. č. 2238 ostatní plocha a 
části 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 celého pozemku parc. č. 2238 
ostatní plocha a části 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 části 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 dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 

 

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

5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
koupi části pozemku parc. č. 199 (dle GP parc. č. 199/2) ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví XXXXX a XXXXX do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za cenu určenou znaleckým posudkem 2052 Kč. dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. 389/11 ostatní plocha o výměře 12m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za cenu 24 624 Kč dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

4. schvaluje 
budoucí prodej pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 676 m2 . ú. Povel, obec 
Olomouc za 1 730 000,- Kč a část pozemku parc. č. 443/84 orná půda o výměře cca 50m2, 
jak je vyznačeno na situačním snímku, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc za 2 560,- Kč/m2 
(přesná výměra bude zaměřena geometrickým plánem po kolaudaci stavby Bytový dům a 
domov pro rodiny s dětmi na ulici Jánského) z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví společnosti LANEX Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

5. schvaluje 
koupi částí pozemku parc. č. 475/56 orná půda (dle GP pozemek parc. č. 475/128 o výměře 
128 m2, parc. č. 475/130 o výměře 27 m2 a parc. č. 475/131 o výměře 74 m2) v k.ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 144 270 Kč dle důvodové zprávy bod 1.4. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 8 
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6 Veřejná zakázka č. 21109 - MŠ Husitská a dětská skupina - 
energetická opatření - prominutí smluvní pokuty 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. nevyhovuje 
žádosti o prominutí smluvní pokuty společnosti VESTAV group s.r.o., IČ: 276 75 912 ve výši 
50.000,- Kč za nesplnění smluvní povinnosti spočívající v odstranění vad uvedených v 
Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla ve lhůtě sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 9 
 
 

7 Protipovodňová opatření II. etapa - Smlouva o poskytnutí 
dotace - vícenáklady a náklady za veřejné osvětlení 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl na základě žádosti o poskytnutí dotace dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, 

 

4. ukládá 
Mgr. Tichému, náměstkovi primátora, podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

T: 5. 6. 2023 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 10 
 
 
 

8 IV. A etapa protipovodňových opatření - smluvní vztahy 
statutárního města Olomouc s Povodím Moravy, s. p. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dohody o zrušení dotační smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

 



 10 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě části A IV. etapy protipovodňové ochrany města 
Olomouc dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci části A 
IV. etapy protipovodňové ochrany města Olomouc dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

5. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města, k podpisu Dohody o zrušení dotační 
smlouvy, Smlouvy o spolupráci při přípravě PPO Olomouc IV. A etapa a Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci části A IV. etapy protipovodňové ochrany města 
Olomouc 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

Bod programu: 7.; hlasování č. 15 
 
 

9 Záměr převzetí jmění společností Městské bytové domy 
Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, 
Jiráskova a.s. , převody spoluvlastnických podílů na bytech a 
vypořádání 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
záměr převzetí jmění společností Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské 
bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. jediným akcionářem Statutárním městem Olomouc dle 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 8.; hlasování č. 11 
 
 

10 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: 9.; hlasování č. 12 
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11 Rozpočtové změny roku 2023 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně upravené přílohy týkající se rozpočtových změn roku 2023 - část A 
a B 

 

2. schvaluje 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2023- část B 

 

3. schvaluje 
vykrytí ze soupisu nekrytých požadavků: 

a) částku ve výši 14 mil. Kč na realizaci akce "Most U Hájovny" a akce "Zásecký most" 

b) částku ve výši 12 mil. Kč na navýšení provozního příspěvku na rok 2023 pro MDO 

c) částku ve výši 5,3 mil. Kč na navýšení provozního příspěvku na rok 2023 pro MFO 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 13 
 
 

12 Rozpočtové změny roku 2023 - finanční vypořádání 
hospodaření SMOl za rok 2022 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 
2022 a rozpočtových změn roku 2023 - vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření 
SMOl za rok 2022 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 14 
 
 

13 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 2023 dle příloh č. 1 - 12 
důvodové zprávy - část A 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2023 dle příloh č. 13 - 24 důvodové zprávy - část B a 
z toho vyplývající rozpočtové změny 
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4. schvaluje 
znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl, dle příloh  

č. 25 a 26 důvodové zprávy - část C 

 

5. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 13 - 24 důvodové 
zprávy ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy 

 

6. nevyhovuje 
žádostem žadatelů dle příloh č. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 23 důvodové zprávy - část B 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 17 
 
 

14 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na roky 2024 - 2026 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh týkající se střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 
2024 - 2026 

 

2. schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2024 - 2026 včetně příloh 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 18 
 
 

15 Vydání Souboru změn č. X Regulačního plánu MPR Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu. 

 

2. ověřilo 
tímto, že Soubor změn č. X Regulačního plánu MPR Olomouc není v rozporu: 

- s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění pozdějších aktualizací, 

- se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací, 

- s Územním plánem Olomouc, ve znění pozdějších změn, 

- s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

- s výsledky projednání. 

 

3. vydává 
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Soubor změn č. X 
Regulačního plánu MPR Olomouc formou opatření obecné povahy č. 1/2023, které je 
přílohou tohoto usnesení. 
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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 Souboru změn č. X Regulačního plánu 
MPR Olomouc veřejnou vyhláškou. 

T: 5. 6. 2023 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Grasse Pavel, Ing. arch., určený zastupitel 
Bod programu: 15.; hlasování č. 19 
 
 

16 Program Regenerace MPR Olomouc 2023 - alokace dotace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2023 včetně 
povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 4 akce obnovy dle důvodové zprávy a tabulky 
"Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v PR MPR a MPZ na rok 2023" v příloze 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení a předkladateli požádat o poskytnutí účelové dotace ministerstvo 
kultury v Programu regenerace na rok 2023 dle důvodové zprávy 

T: 5. 6. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 20 
 
 

17 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 2023 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na rok 2023 dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 21 
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18 Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké 
aglomerace 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Programový rámec OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace včetně seznamu strategických 
projektů 

 

3. pověřuje 
odbor dotačních projektů vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování 
programového rámce Řídicím orgánem OP Doprava 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 22 
 
 

19 Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI 
Olomoucké aglomerace 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Programový rámec OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace včetně seznamu 
strategických projektů 

 

3. pověřuje 
odbor dotačních projektů vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování 
programového rámce Řídicím orgánem OP Jan Amos Komenský 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19.; hlasování č. 23 
 
 

20 Veřejnoprávní smlouvy pro programové období EU 2021-2027 - 
dotace na ITI Olomoucké aglomerace 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 
realizací integrovaného nástroje ITI pro programové období EU 2021-2027 s poskytovateli 
dotace (statutární město Prostějov, statutární město Přerov, město Hranice, město 
Šternberk, město Uničov, město Litovel, město Lipník nad Bečvou, město Konice) dle 
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důvodové zprávy a její přílohy č. 1 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20.; hlasování č. 24 
 
 

21 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: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 21.; hlasování č. 25 
 
 

22 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: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 22.; hlasování č. 26 
 
 

23 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: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 23.; hlasování č. 27 
 
 

24 Olterm & TD Olomouc a.s. - delegování zástupce SMOl na 
valnou hromadu společnosti a změny navrhovaných zástupců 
SMOl do představenstva a dozorčí rady  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
navržené zástupce SMOl do představenstva a dozorčí rady společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 24.; hlasování č. 28  
 
 

25 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - delegování 
zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změny 
navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a dozorčí 
rady  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti Vodospodářské 
společnosti Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
navržené zástupce SMOl do představenstva a dozorčí rady Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 25.; hlasování č. 29 
 
 

26 Zoologická zahrada Olomouc - Dodatek č. 1/2023 k Zřizovací 
listině 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1/2023 ke Zřizovací listině Zoologické zahrady Olomouc, příspěvkové 
organizace, kterým se rozšiřuje Příloha č. 1 s účinností ode dne 1. 4. 2023 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologické zahrady Olomouc 

T: 5. 6. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 26.; hlasování č. 30 
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27 Koncepce prevence kriminality na období 2023 – 2027 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
Koncepci prevence kriminality statutárního města Olomouce na období 2023 – 2027 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27.; hlasování č. 31 
 
 

28 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, 
Smlouva o bezúplatném převodu majetku 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Herrmannova 1, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní škola Olomouc, 
Tererovo nám. 1, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy včetně 
seznamu majetku 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28.; hlasování č. 32 
 
 

29 Vyhláška o školských obvodech mateřských škol 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29.; hlasování č. 33 
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30 Vyhláška o školských obvodech základních škol 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Olomouc 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30.; hlasování č. 34 
 
 

31 OZV o nočním klidu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
OZV o nočním klidu dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31.; hlasování č. 35 
 
 

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

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích 
statutárního města Olomouce dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32.; hlasování č. 36 
 
 

33 Cena města Olomouce 2022 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2022 dle důvodové zprávy 
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Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33.; hlasování č. 37 
 
 

34 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
názvy ulic dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic 

T: 5. 6. 2023 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 34.; hlasování č. 38 
 
 

35 Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému 
záchrannému sboru Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému 
sboru Olomouckého kraje dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora, podpisem darovací smlouvy dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 35.; hlasování č. 16 
 
 

36 Informace o činnosti kontrolního výboru 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
předložený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2023 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 36.; hlasování č. 39  
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37 Změna ve složení kontrolního výboru 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
rezignaci pana doc. RNDr. Václava Rance, Ph.D. 

 

2. zvolilo 
členem kontrolního výboru pana Ing. Vlastimila Bednaříka. 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 37.; hlasování č. 40 
 
 

38 Organizační záležitosti - slavnostní obřady 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
příspěvek na úpravu zevnějšku dle předložené důvodové zprávy s účinností od 01.04.2023 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38.; hlasování č. 41 
 
 

39 Individuální dotace – Svaz měst a obcí 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2023 dle upravené důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 

 

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

T: 5. 6. 2023 
O: vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 39.; hlasování č. 42 
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40 Hřbitovy města Olomouce - Dodatek č. 1/2023 k Zřizovací 
listině 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1/2023 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvkové organizace, 
kterým se rozšiřuje Příloha č. 1 s účinností ode dne 7. 3. 2023 

 

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

T: 5. 6. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40.; hlasování č. 43  
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


