Usnesení č. 3 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 18. 3. 2013

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/3/1/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy elektrotechnické,
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č.p. 413 stavba občanské vybavenosti na
pozemku parc. č. st. 696, stavbu skladu nezapsanou v katastru nemovitostí na pozemku
parc. č. 2829/1, pozemky parc. č. st. 696 zast. pl. a nádvoří o výměře 845 m2, parc. č.
2829/1 zahrada o výměře 7 928 m2 a parc. č. 4062 ost. pl. o výměře 59 m2, vše v k.ú. a obci
Lipník nad Bečvou, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, za
minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, když jednotlivé nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách s podmínkou, že nabyvatel si na své náklady vybuduje
samostatnou přípojku plynu a dále na své náklady vybuduje přípojky vody a elektřiny pro
sousední areál Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, a to nejpozději do 1 roku od
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději
do 1 roku od vybudování přípojek médií současně se smlouvami o zřízení věcného břemene
na uložení a provozování přípojek vody a elektřiny a věcného břemene na zajištění práva
příjezdu a přístupu k prodávaným nemovitostem. Věcná břemena na uložení a provozování
přípojek ve prospěch Olomouckého kraje budou zřízena bezúplatně na dobu neurčitou.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě,
že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude
kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/2/2013 Bezúplatný převod, resp. uzavření smlouvy o budoucí darovací
smlouvě na budoucí převod části pozemku v k.ú. a obci Sudkov
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Sudkov
jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1015 ost. pl. o výměře
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cca 40 m2 v k.ú. a obci Sudkov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Sudkov, IČ: 00303411.
Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Dolní Studénky – Sudkov“ kolaudována.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/3/2013 Odprodej části pozemku v k.ú. Rakov u Hranic, obec Rakov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví paní
Jaroslavy Sitkové.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 618/1 ost. pl. o výměře cca 65 m2
v k.ú. Rakov u Hranice, obec Rakov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví paní Jaroslavy Sitkové, za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude
podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu
DPH.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/2, Zdržel se/0

UKM/3/4/2013

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Brodek u Přerova,
dotčených stavbou „Oprava silnice III/0552 Majetín – Brodek u
Přerova“.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 1262/22 orná půda o výměře
656 a části pozemků parc. č. 1321/6 ost. pl. o výměře 542 m2, parc. č. 2121 ost. pl. o výměře
1 111 m2, dle geometrického plánu č. 607-131/2012 ze dne 10. 10. 2012 pozemky parc. č.
1321/9 ost. pl. o výměře 277 m2, parc. č. 1321/10 ost. pl. o výměře 165 m2, část pozemku parc.
č. 1321/6 díl „a“ o výměře 100 m2 a část pozemku parc. č. 21212 díl „b“ o výměře 1 211 m2,
které jsou sloučené do pozemku parc. č. 2121/2 ost. pl. o celkové výměře 1 211 m2, vše v k.ú. a
obci Brodek u Přerova, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Brodek u Přerova, IČ:
00301078, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
1321/3 ost. pl. o výměře 50 m2, části pozemku parc. č. 1298 ost. pl. zastavěného krajskou silnicí
III/01856 a části pozemku parc. č. 1327/1 ost. pl. zastavěného krajskou silnicí III/0553, vše v k.ú.
a obci Brodek u Přerova, vše z vlastnictví městyse Brodek u Přerova, IČ: 00301078, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1929 ost. pl. o výměře 1 402 m2 v k.ú. a obci Brodek u
Přerova z vlastnictví obce Majetín, IČ: 00299197, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/3/5/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou „Oprava
mostního objektu – most ev. č. 44436 – Bělkovice“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje zastavit
projednávání bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1478 ost. pl. o výměře 495 m2 a části
pozemku 2349 ost. pl. o výměře 301 m2, dle geometrického plánu č. 1096-214/2010 ze dne 23.
12. 2010 pozemek parc. č. 2349/2 ost. pl. o výměře 301 m2 v k.ú. Dolany u Olomouce, obec
Dolany z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dolany, z důvodu nezájmu obce Dolany o nabytí
předmětných pozemku do jejího vlastnictví.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/6/2013 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku v k.ú.
a obci Lutín mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a společností SMP Net, s.r.o. jako oprávněným z věcného
břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje revokovat
usnesení č. UR/87/16/2012 bod 3.5., ze dne 3. 4. 2012 ve věci zřízení věcného břemene k části
pozemku v k.ú. a obci Lutín mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a
společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, jako oprávněným z věcného břemene, z důvodu
zvýšení jednorázové úhrady za zřízení předmětného věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 212/15 ost. pl. v k.ú. a
obci Lutín, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Sigmundovy střední školy
strojírenské, Lutín, spočívajícího v právu umístění a provozování plynárenského zařízení a to
VTL plynovodu, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v (na)
předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 437–699/2009 ze dne 8. 1. 2010, mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, jako oprávněným
z věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši 4 400,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou
sazbu DPH. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene
uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku
k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/7/2013 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k budově v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako povinným
z věcného břemene a společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. jako
oprávněným z věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k budově č. p. 68, Nová ulice, obč. vyb. na
pozemku parc. č. st. 1367 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Nová ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9, spočívajícího v právu
přístupu a užívání části budovy za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže či demontáže a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení,
komunikačních zařízení, tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních
zařízení zdroje, odběru a vedení el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné
zařízení budovy pro dodávku tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. mezi
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Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností OLTERM & TD Olomouc,
a.s., IČ: 47677511, jako oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu ve výši
stanovené znaleckým posudkem, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Oprávněný
z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní
poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/8/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci stavby
Olomouckého kraje „III/44436 Bělkovice – Lašťany - obchvat“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/24/2012, body č. 4.1., 4.5., 4.9., 4.10.,
4.13., 4.17., 4.22., 4.25., 4.27., 4.32. – 4.36., 4.43., 4.46., 4.47., 4.50. – 4.53., 4.58., 4.60., 4.63.,
4.65., 4.70., 4.74., 4.77. – 4.81., ze dne 16. 12. 2011 ve věci uzavření smluv o budoucích
kupních smlouvách na budoucí odkoupení částí pozemků v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice Lašťany mezi vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím z důvodu nesouhlasu vlastníků s navrhovanou trasou plánovaného obchvatu
a změny této trasy.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/24/2012, bod č. 4.82., ze dne 16. 12. 2011
ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí
pozemků v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice – Lašťany mezi obcí Bělkovice – Lašťany, IČ:
00298654, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným
z důvodu změny trasy plánovaného obchvatu.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na budoucí odkoupení částí pozemků v k.ú.
Bělkovice, obec Bělkovice – Lašťany mezi vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové
zprávy. Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „III/44436 Bělkovice – Lašťany – obchvat“ kolaudována, za
podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého
kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní
poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého
kraje. Součástí smluv bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc.
č. 537/10 orná půda o výměře cca 49 m2, parc. č. 696/16 orná půda o výměře cca 592 m2, parc.
č. 718/10 orná půda o výměře cca 13 m2, parc. č. 792/7 orná půda o výměře cca 82 m2, parc. č.
792/20 orná půda o výměře 59 m2, parc. č. 792/28 orná půda o výměře cca 29 m2, parc. č.
797/14 orná půda o výměře cca 444 m2, parc. č. 944/1 trv. travní porost o výměře cca 507 m2,
parc. č. 944/2 orná půda o výměře cca 72 m2, parc. č. 975/1 orná půda o výměře cca 2732 m2,
parc. č. 975/5 orná půda o výměře cca 350 m2, parc. č. 975/6 orná půda o výměře cca 458 m2,
parc. č. 975/7 orná půda o výměře cca 1081 m2, parc. č. 990 orná půda o výměře cca 189 m2,
parc. č. 1010/1 ostat. pl. o výměře cca 173 m2, parc. č. 1025 ostat. pl. o výměře cca 2768 m2,
parc. č. 1029 ostat. pl. o výměře cca 8552 m2, parc. č. 1030/1 ostat. pl. o výměře cca 230 m2,
parc. č. 1031 ostat. pl. o výměře cca 196 m2, parc. č. 1034/2 ostat. pl. o výměře cca 20 m2, parc.
č. 1041 ostat. pl. o výměře cca 63 m2, parc. č. 1042 ostat. pl. o výměře cca 46 m2, parc. č. 1062
ostat. pl. o výměře cca 4 m2, parc. č. 1064/2 ostat. pl. o výměře cca 1092 m2, parc. č. 1066 ostat.
pl. o výměře cca 131 m2, parc. č. 1068/1 ostat. pl. o výměře cca 278 m2, vše v k.ú. Bělkovice,
obec Bělkovice – Lašťany a části pozemku parc. č. 2381/1 travní pl. o výměře cca 165 m2 v k.ú.
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Dolany u Olomouce, vše mezi obcí Bělkovice – Lašťany, IČ: 00298654, jako budoucím dárcem a
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba ,,III/44436 Bělkovice –
Lašťany – obchvat“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/9/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků v budoucí civilní části letiště
Přerov - odkoupení pozemků z vlastnictví fyzických osob do
vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/17/2010, body 3. 3., 3. 4., ve věci
odkupu spoluvlastnického podílu pozemku 6900/434 v k.ú. Přerov, obec Přerov
z důvodu změny vlastníka a změny výše kupní ceny.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

1.

odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 6900/110 orná půda o výměře 56 m2 a parc. č.
6900/408 ostatní plocha o výměře 1 472 m2 z vlastnictví Anny Graclíkové do vlastnictví
Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 191 000,- Kč,

2.

odkoupení id. 1/12 pozemku parc. č. 6900/434 ostatní plocha o výměře 5 610 m2
z vlastnictví Hany Karolyové do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 160
820,- Kč,

3.

odkoupení id. 1/12 pozemku parc. č. 6900/434 ostatní plocha o výměře 5 610 m2
z vlastnictví Ing. Jarmily Kowolowské do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve
výši 160 820,- Kč,

vše v katastrálním území a obci Přerov. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/10/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků
k realizaci stavby „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

určených

Zastupitelstvu

1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků
parc. č. 315/1 lesní pozemek o výměře cca 128 m2, parc. č. 315/4 ostatní plocha o
výměře cca 1 896 m2 a parc. č. 1098 vodní plocha o výměře cca 82 m2, vše v k.ú.
Hostice, obec Ruda nad Moravou mezi Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451 jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
2.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 295/19 trvalý travní porost o výměře cca 98 m2 v k.ú. Hostice, obec Ruda nad
Moravou mezi společností Papírna Aloisov a.s., IČ: 2983480 jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy,

3.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k částem pozemků parc. č. 299/1 trvalý travní porost o výměře cca 107 m2
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a parc. č. 299/6 trvalý travní porost o výměře cca 226 m2, oba v k.ú. Hostice, obec Ruda
nad Moravou mezi Janem Bankem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,
4.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k částem pozemků parc. č. 299/1 trvalý travní porost o výměře cca 107 m2
a parc. č. 299/6 trvalý travní porost o výměře cca 226 m2, oba v k.ú. Hostice, obec Ruda
nad Moravou mezi Danou Bankovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,

5.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k částem pozemků parc. č. 1083/79 orná půda o výměře cca 90 m2 a parc.
č. 1081 orná půda o výměře cca 62 m2, oba v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi
Aloisem Mackem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,

6.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k částem pozemků parc. č. 1083/79 orná půda o výměře cca 90 m2 a parc.
č. 1081 orná půda o výměře cca 62 m2, oba v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi
Marií Šulovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,

7.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc.
č. 1048/10 orná půda o výměře cca 131 m2 a parc. č. 1048/40 orná půda o výměře cca
27 m2, oba v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi Marií Gronychovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

8.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc.
č. 1048/39 orná půda o výměře cca 7 m2 v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi
Emanuelem Bankem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,

9.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků
parc. č. 1028 ostatní plocha o výměře cca 143 m2, parc. č. 1026 vodní plocha o výměře
cca 586 m2 a parc. č. 1025/1 ostatní plocha o výměře cca 1 100 m2, vše v k.ú. Dolní
Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi společností Papírna Aloisov a.s., IČ: 2983480 jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle
důvodové zprávy,

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č.
1022 ostatní plocha o výměře cca 1 248 m2 v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi
společností LESY RUDA a.s., IČ: 47151234, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 1233 vodní plocha o výměře cca 22 m2 v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov
mezi Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky,
že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní
cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 90,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje. Součástí smluv bude rovněž
ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 14/2
vodní plocha o výměře cca 176 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 14 o výměře cca 539 m2, oba v k.ú. a obci Ruda nad Moravou
mezi manžely Miladou a Josefem Kubíčkovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“
kolaudována, a za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve výši 120,- Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. st. 137/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 11 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi Lenkou Jakubovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové
zprávy,
2.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. st. 137/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 11 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi Ing. Jiřím Schneiderem jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové
zprávy,

3.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc.
č. st. 204 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 5 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou
mezi Miluškou Pliskovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,

4.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) parc. č. 550/1 o výměře
cca 110 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi Helenou Boxanovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

5.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový
katastr (PK) parc. č. 556/8 o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi
Ladislavem Pliskou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,

6.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový
katastr (PK) parc. č. 556/8 o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi
Ivanou Pliskovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,

7.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. st. 193 o výměře
cca 17 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi JEDNOTOU, spotřebním družstvem
Zábřeh, IČ: 00032433 jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,

8.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 13/2 zahrada o výměře cca 128 m2 v k.ú. Olšany
nad Moravou, obec Olšany mezi Ladislavem Žiškou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
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9.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 13/2 zahrada o výměře cca 128 m2 v k.ú. Olšany
nad Moravou, obec Olšany mezi Naděždou Žiškovou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č.
st. 42/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 2 m2 a parc. č. 70/3 zahrada o výměře
cca 1 m2, oba v k.ú. Olšany nad Moravou, obec Olšany mezi Miroslavem Joklíkem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č.
147/4 orná půda o výměře cca 54 m2 v k.ú. Olšany nad Moravou, obec Olšany mezi
společností RENOSTAV, spol. s r.o., IČ: 15502929 jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č.
59/2 zahrada o výměře cca 2 m2 v k.ú. Olšany nad Moravou, obec Olšany mezi
Františkem Joklíkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky,
že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní
cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 250,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje. Součástí smluv bude rovněž
ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

1.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků
parc. č. 303/2 ostatní plocha o výměře cca 77 m2 a parc. č. 315 trvalý travní porost o
výměře cca 70 m2, oba v k.ú. Raškov Ves, obec Bohdíkov mezi společností Isola
Powertekk, s.r.o., IČ: 25535412 jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,

2.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 316/1 lesní pozemek o výměře cca 112 m2 v k.ú. Raškov Ves, obec Bohdíkov
mezi Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451 jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky,
že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní
cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 150,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje. Součástí smluv bude rovněž
ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 783
ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Komňátka, obec Bohdíkov mezi Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“
kolaudována, a za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve výši 70,- Kč/m2.
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Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

1.

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí
pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. st.
61/1 o výměře cca 14 m2, parc. č. st. 61/2 o výměře cca 18 m2, parc. č. 552/2 o výměře
cca 12 m2, parc. č. st. 60 o výměře cca 48 m2, parc. č. 556/1 o výměře cca 87 m2 a
parc. č. 556/3 o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi obcí Ruda
nad Moravou, IČ: 00303313, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným,

2.

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí
pozemků parc. č. 147/3 orná půda o výměře cca 59 m2, parc. č. st. 190 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře cca 30 m2, parc. č. 69 zahrada o výměře cca 22 m2, parc. č. 872
ostatní plocha o výměře cca 2 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 69 o výměře cca 51 m2, vše v k.ú. Olšany nad
Moravou, obec Olšany mezi obcí Olšany, IČ: 00303097, jako budoucím dárcem a
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným,

s tím, že řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky,
že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj uhradí náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/11/2013 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
odprodej nemovitostí v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné
školy, Šumperk, Zemědělská 3.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej budovy bez č.p./č.e.
adminis. na pozemku parc. č. st. 96/10 zast. pl. a pozemek parc. č. st. 96/10 zast. pl. o
výměře 194 m2 v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, se všemi součástmi a příslušenstvím,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy, Šumperk,
Zemědělská 3, do vlastnictví pana Martina Procházky za kupní cenu ve výši 1 300 000,- Kč.
Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců ode dne zřízení
samostatného vodoměru a elektroměru. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
odprodej budovy bez č.p./č.e. adminis. na pozemku parc. č. st. 96/10 zast. pl. a pozemek parc. č.
st. 96/10 zast. pl. o výměře 194 m2 v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, se všemi součástmi a
příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy,
Šumperk, Zemědělská 3, do vlastnictví pana Martina Procházky za kupní cenu ve výši
1 300 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
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správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/12/2013 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Ing. Ivo Brachtla,
CSc.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení č. UZ/25/20/2012, bod. 2.4. ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 1577/30 ost.
pl. o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 2391 – 72/2011 pozemek parc. č. 1577/30
díl „a“ o výměře 37 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. st. 311/1 zast. pl. o celkové
výměře 281 m2, v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví Ing. Ivo Brachtla za kupní
cenu ve výši 14 400,- Kč, z důvodu změny označení prodávaného pozemku a změny výše
kupní ceny.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odprodej části pozemku parc. č. 1577/30 ost. pl. o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č.
2431 – 82/2012 ze dne 8. 10. 2012 pozemek parc. č. 1577/47 ost. pl. o výměře 37 m2 v k.ú.
a obci Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví Ing. Ivo Brachtla za kupní cenu ve výši 6 660,Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/13/2013

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a módy,
Prostějov.

doporučuje Radě Olomouckého kraje zastavit
projednávání odprodeje budovy č.p. 2942, Prostějov, obč. vyb. na pozemku parc. č. 5402 zast.
pl., pozemek parc. č. 5402 zast. pl. o výměře 346 m2 a části pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o
výměře 438 m2, dle geometrického plánu č. 4637 – 551/2010 ze dne 22. 11. 2010 pozemek parc.
č. 5403/1 ost. pl. o výměře 438 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Střední školy designu a módy, Prostějov, do společného jmění manželů Evy a
Michala Vorrethových z důvodu nedodržení schválených podmínek odprodeje
předmětných nemovitostí a následného schválení převodu předmětných nemovitostí
Zastupitelstvem Olomouckého kraje do vlastnictví jiného zájemce.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/14/2013 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Krchleby na Moravě, obec
Krchleby z vlastnictví obce Krchleby do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1465 ost. pl. o výměře 20 929 m2 v k.ú. Krchleby na Moravě,
obec Krchleby z vlastnictví obce Krchleby, IČ: 00636029, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
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hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/15/2013Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Radslavice u Přerova, obec
Radslavice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 937/4 vodní plocha o výměře 883 m2 v k.ú. Radslavice u
Přerova, obec Radslavice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/16/2013Bezúplatné nabytí částí pozemku v k.ú. Dluhonice, obec Přerov
z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví
Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení č. UZ/20/26/2011, bod 3. 4., ze dne 24. 6. 2011 ve věci bezúplatného nabytí části
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1022 o
výměře 1 830 m2, dle geometrického plánu č. 215 – 31/2006 ze dne 18. 3. 2010 pozemek ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1022 díly „c + g+ j“ o
výměře 1 830 m2, v k.ú. Dluhonice, obec Přerov z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace z důvodů změny označení a výměry nabývaných pozemků.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/17/2013

Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané
dne dne 7. 3. 2013 a nebyly projednány v K –MP.

bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1.- 2.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0
V Olomouci dne 18. 3. 2013
Jaroslav Opršal
předseda komise
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