Usnesení č. 5 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 20. 5. 2013

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
a) minimální požadovanou cenu pro odprodej části pozemků parc. č. st. 118 zast. pl. o
výměře 121 m2 a parc. č. 211 zahrada o výměře 800 m2, dle geometrického plánu č.
1002 –515/2010 ze dne 26. 3. 2010 pozemky parc. č. st. 118/1 zast. pl. o výměře 121 m2
a parc. č. 211/1 zahrada o výměře 800 m2, vše v k.ú. Horní Libina, obec Libina, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, a to ve výši stanovené aktualizovaným znaleckým posudkem, a
současně schválit realitní kancelář s nejvýhodnější cenovou nabídkou jako
zprostředkovatele odprodeje předmětných nemovitostí z důvodu předložení nejvýhodnější
cenové nabídky.
b) záměr Olomouckého kraje odprodat části pozemků parc. č. st. 118 zast. pl. o výměře
121 m2 a parc. č. 211 zahrada o výměře 800 m2, dle geometrického plánu č. 1002 –
515/2010 ze dne 26. 3. 2010 pozemky parc. č. st. 118/1 zast. pl. o výměře 121 m2 a parc.
č. 211/1 zahrada o výměře 800 m2, vše v k.ú. Horní Libina, obec Libina, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za minimální kupní cenu ve výši stanovené aktualizovaným znaleckým
posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/2/2013 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 293/1 ost. pl. o výměře
cca 16 m2, parc. č. 294/4 ost. pl. o výměře cca 16 m2 a parc. č. 336/4 ost. pl. o výměře cca 4
m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, které mají být dotčené stavbou
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„Jilemnického, Nedvězí centrum-dopravní opatření“ z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Jilemnického, Nedvězí centrum-dopravní opatření“ kolaudována. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/3/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a
zemědělské Mohelnice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální požadovanou cenu pro odprodej budovy č.p. 338 objekt bydlení na pozemku parc.
č. 208 zast. pl. a nádvoří, garáž s kolnou na pozemku parc. č. 208 zast. pl., garáž pro
služební vozy na pozemku parc. č. 208 zast. pl., studny, pozemků parc. č. 208 zast. pl. a
nádvoří o výměře 1 042 m2 a parc. č. 209 ost. pl. o výměře 724 m2, části pozemku parc. č.
210 ost. pl. o výměře 787 m2, dle geometrického plánu č. 1027 – 170/2012 ze dne
25. 10. 2012 pozemek parc. č. 210/1 ost. pl. o výměře 787 m2, vše v k.ú. a obci Loštice, se
všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské
Mohelnice, a to ve výši 3 000 000,- Kč, a současně schválit realitní kancelář s nejvýhodnější
cenovou nabídkou jako zprostředkovatele odprodeje předmětných nemovitostí z důvodu
předložení nejvýhodnější cenové nabídky.
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č.p. 338 objekt bydlení na pozemku parc. č. 208
zast. pl. a nádvoří, garáž s kolnou na pozemku parc. č. 208 zast. pl., garáž pro služební vozy
na pozemku parc. č. 208 zast. pl., studnu, pozemky parc. č. 208 zast. pl. a nádvoří o výměře
1 042 m2 a parc. č. 209 ost. pl. o výměře 724 m2, část pozemku parc. č. 210 ost. pl. o
výměře 787 m2, dle geometrického plánu č. 1027 – 170/2012 ze dne 25. 10. 2012 pozemek
parc. č. 210/1 ost. pl. o výměře 787 m2, vše v k.ú. a obci Loštice, vše se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, za minimální kupní
cenu ve výši 3 000 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/4/2013 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Slavonín, obec Olomouc
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1232/9 ost. pl. o
výměře cca 21 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Jižní-dopravní opatření“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/5/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Rudoltice u
Sobotína a v k.ú. Mohelnice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 2524/37 ost. pl. o výměře 650
m2 v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku
parc. č. 1116 ost. pl. o výměře 394 m2, dle geometrického plánu č. 107-558/2011 ze dne 11. 1.
2012 část pozemku parc. č. 1116 díl „a“ o výměře 394 m2, který je sloučen do pozemku parc. č.
1115/2 ost. pl. o celkové výměře 654 m2 v k.ú. Rudoltice u Sobotína, obec Sobotín, z vlastnictví
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným
dílem.
záměr Olomouckého kraje směnit části pozemků parc. č. 1050/1 ost. pl. o výměře 7 m2 a
parc. č. 1115 ost. pl. o výměře 655 m2, dle geometrického plánu č. 107-558/2011 ze dne 11.
1. 2012 části pozemků parc. č. 1050/1 díl „h“ o výměře 7 m2 a parc. č. 1115 díl „g“ o výměře
389 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 12/1 vodní plocha o celkové výměře 5 695
m2 a část pozemku parc. č. 1115 díl „c+i“ o výměře 266 m2, který je sloučený do pozemku
parc. č. 6 travní plocha o celkové výměře 4 807 m2, vše v k.ú. Rudoltice u Sobotína, obec
Sobotín, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za část pozemku parc. č. 6 trvalý travní porost o výměře 139 m2,
dle geometrického plánu č. 107-558/2011 ze dne 11. 1. 2012 část pozemku parc. č. 6 díl „f“ o
výměře 139 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 1115/1 ost. pl. o celkové výměře
1 765 m2 v k.ú. Rudoltice u Sobotína, obec Sobotín, ve vlastnictví pana Dušana Juříka. Pan
Dušan Juřík uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí dle znaleckých posudků.
Účastníci směny uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 1114/2 ost. pl. o výměře 2 366 m2 a
části pozemků parc. č. 1050/1 ost. pl. o výměře 31 m2 a parc. č. 1115 ost. pl. o výměře 167
m2, dle geometrického plánu č. 107-558/2011 ze dne 11. 1. 2012 pozemky parc. č. 1050/4
ost. pl. o výměře 31 m2 a parc. č. 1115/4 ost. pl. o výměře 167 m2, vše v k.ú. Rudoltice u
Sobotína, obec Sobotín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/6/2013 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v části pozemku v k.ú. a
obci Jeseník v rámci majetkoprávního vypořádání stavby
„Vlastivědné muzeum Jesenicka – inženýrské sítě a fasáda“.
pozastavuje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 2426/2 ost. pl. v k.ú. a
obci Jeseník, ve vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s.p., spočívajícího v právu umístění,
zřízení a provozování kanalizační přípojky v předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek
v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto
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zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 6245-77/2012 ze dne 2. 7. 2012, mezi ČR –
Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, jako povinným z věcného břemene a Olomouckým
krajem, jako oprávněným z věcného břemene z důvodu, že předmětný pozemek je evidován jako
potencionální majetek církví, a to do 31. 12. 2014.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/7/2013

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Klášterec, obec Olšany
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 pozemků parc. č. 303/2 ost. pl. o výměře 1 030 m2, parc. č. 304/2 ost. pl. o
výměře 695 m2, parc. č. 326 ost. pl. o výměře 194 m2, parc. č. 327/2 ost. pl. o výměře 170 m2,
parc. č. 331 ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 335 ost. pl. o výměře 491 m2, parc. č. 416 ost. pl. o
výměře 92 m2, parc. č. 431 ost. pl. o výměře 1 049 m2, parc. č. 434 ost. pl. o výměře 399 m2,
parc. č. 435 ost. pl. o výměře 147 m2, parc. č. 436 ost. pl. o výměře 118 m2, parc. č. 438 ost. pl.
o výměře 51 m2, parc. č. 440 ost. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 444 ost. pl. o výměře 444 m2,
vše v k.ú. Klášterec, obec Olšany, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, 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/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/8/2013 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Zborov na Moravě, obec Zborov
z vlastnictví obce Zborov do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 718/1 ost. pl. o výměře 173 m2 a parc. č. 718/2 ost. pl. o
výměře 15 m2 (doposud zapsány na LV pro ČR – právo hospodaření pro MNV Zborov), pozemků
parc. č. 710 trvalý travní porost o výměře 908 m2, parc. č. 711 ost. pl. o výměře 828 m2, parc. č.
712 ost. pl. o výměře 222 m2, parc. č. 713/1 trvalý travní porost o výměře 2 281 m2, parc. č.
713/2 ost. pl. o výměře 2 200 m2, parc. č. 714 ost. pl. o výměře 5 278 m2 a části pozemku parc.
č. 709/1 ost. pl. zastavěné tělesem silnice III/3682, vše v k.ú. Zborov na Moravě, obec Zborov,
z vlastnictví obce Zborov, IČ: 00853143, 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/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/9/2013 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. a obci Vyšehoří z vlastnictví obce
Vyšehoří do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 499/6 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 499/7 ost. pl. o
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výměře 13 m2, parc. č. 499/8 ost. pl. o výměře 664 m2 a parc. č. 499/9 ost. pl. o výměře 2 845
m2, vše v k.ú. a obci Vyšehoří, vše z vlastnictví obce Vyšehoří, IČ: 00853101, 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/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/10/2013 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. a obci Hanušovice z vlastnictví
ČR – ZETOR, s.p., Brno, státní podnik „v likvidaci“ do vlastnictví
Olomouckého kraje.
doporučuje Radě Olomouckého kraje zastavit
projednávání záležitosti bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2077/2 ost. pl. o výměře 17 m2 v
k.ú. a obci Hanušovice z vlastnictví ČR – ZETORU, s.p., Brno, státní podnik „v likvidaci“ do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, z důvodu zatížení předmětného pozemku zástavním právem soudcovským.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/11/2013

Majetkoprávní vypořádání
Olomouckým krajem.

pozemků

mezi

obcí

Těšetice

a

doporučuje Radě Olomouckého kraje zastavit
projednávání záležitosti bezúplatného převodu pozemku parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře 3 966
m2 v k.ú. Vojnice u Olomouce, obec Těšetice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Těšetice, IČ:
00299545, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 418/2 ost. pl. o výměře 580 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc z vlastnictví obce Těšetice, IČ: 00299545, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace z důvodu nezájmu obce
Těšetice na realizaci majetkoprávního vypořádání předmětných nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/12/2013 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Švehlovy střední školy,
Prostějov, nám. Spojenců 17, do vlastnictví Ing. Bruno Chodila.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

nevyhovět žádosti Ing. Bruno Chodila o odprodej části pozemku parc. č. 5409 zahrada o výměře
cca 300 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Švehlovy
střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17, do vlastnictví Ing. Bruno Chodila z důvodu
potřebnosti předmětného pozemku pro činnost školy.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/13/2013 Odprodej pozemků v k.ú. Hablov a v k.ú. Olšany u Prostějova, obec
Olšany u Prostějova z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

1.

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odprodej pozemku parc. č. 54/1 orná půda o výměře 1 738 m2 v k.ú. Hablov, obec
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Olšany u Prostějova a pozemku parc. č. 848 orná půda o výměře 479 m2 v k.ú. a obci
Olšany u Prostějova z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Zemědělského družstva
Olšany – Hablov, IČ: 46991727, za kupní cenu ve výši 65 200,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.

nevyhovět žádosti pana Miloše Kubíčka o odprodej pozemku parc. č. 54/1 orná půda o
výměře 1 738 m2 v k.ú. Hablov, obec Olšany u Prostějova a pozemku parc. č. 848 orná
půda o výměře 479 m2 v k.ú. a obci Olšany u Prostějova z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu
odprodeje předmětných nemovitostí jinému zájemci.

Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/14/2013 Odprodej nebytových jednotek včetně podílů na
společných částech domu a pozemku v k.ú. a obci Přerov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
zemědělské, Přerov, Osmek 47.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení UZ/22/22/, body 3. 9. a 3. 10., ze dne 16. 12. 2013 ve věci odprodeje
bytových jednotek č. 368/101 a č. 368/102, v domě č.p. 368, Přerov I –Město, obč. vyb. na
pozemku parc. č. 4719 zast. pl. včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a
pozemku parc. č. 4719 zast. pl. v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 do vlastnictví paní Petry Kolářové
z důvodu odstoupení žadatelky od záměru odkoupit tyto nebytové jednotky.
schválit odprodej nebytové jednotky č. 368/101 v budově bytový dům č.p. 368, Přerov I –
Město, na pozemku parc. č. 4719 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a pozemku, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, do vlastnictví paní Miroslavy Hanáčkové za
kupní cenu ve výši 140 000 - Kč. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 4717/13 ost. pl. v k.ú. a obci Přerov,
spočívajícího v právu chůze a jízdy přes tento pozemek, a to v rozsahu dle geometrického
plánu č. 5302 – 40461/2010 ze dne 24. 1. 2011 na vyznačení věcného břemene, ve
prospěch budoucího vlastníka nebytové jednotky č. 368/101, a to za jednorázovou úhradu
ve výši 4 276,- Kč. Nabyvatel uhradí kupní cenu a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální požadovanou cenu pro odprodej nebytové jednotky č. 368/102 v budově bytový
dům č.p. 368, Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4719 včetně spoluvlastnického podílu
na společných částech domu a pozemku, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, a to ve
výši 250 000,- Kč, a současně schválit realitní kancelář s nejvýhodnější cenovou nabídkou
jako zprostředkovatele odprodeje předmětných nemovitostí z důvodu předložení
nejvýhodnější cenové nabídky.
záměr Olomouckého kraje odprodat nebytovou jednotku č. 368/102 v budově bytový dům č.p.
368, Přerov I – Město, na pozemku parc. č. 4719 včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a pozemku, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, za minimální kupní cenu ve výši 250
000,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 4717/13 ost. pl. v k.ú. a obci Přerov, spočívajícího v právu chůze a jízdy
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přes tento pozemek, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5302 – 40461/2010 ze dne
24. 1. 2011 na vyznačení věcného břemene, ve prospěch budoucího vlastníka nebytové jednotky
č. 368/102, a to za jednorázovou úhradu ve výši 7 409,- Kč. Nabyvatel uhradí kupní cenu a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí před uzavřením
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/15/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví
Olomouckého
kraje,
z hospodaření
Gymnázia,
Kojetín,
Svatopluka Čecha 683.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální kupní cenu pro odprodej budovy čp. 707, Kojetín I – Město, bydlení na pozemku
parc. č. st. 1064 a část pozemku parc. č. st. 1064 zast. pl. a nádvoří o výměře 216 m2, dle
geometrického plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011 pozemek parc. č. st. 1064
zast. pl. o výměře 216 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím,
ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha
683, a to ve výši ceny obvyklé (tržní) dle aktualizovaného znaleckého posudku, maximálně
ve výši 4 000 000,- Kč, a současně schválit společnost PROFI HOLDING a.s. jako
zprostředkovatele odprodeje předmětných nemovitostí z důvodu předložení nejvýhodnější
cenové nabídky. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného
břemene na části pozemků parc. č. 645/7 ost. pl., parc. č. st. 1041/1 zast. pl., parc. č. 649/1
ost. pl. a parc. č. 649/2 ost. pl., vše v k.ú. a obci Kojetín, spočívajícího v právu chůze a jízdy
přes tyto pozemky, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2010 –40097/2011 ze dne
26. 5. 2011, a to ve prospěch každého vlastníka budovy čp. 707, Kojetín I – Město, bydlení
na pozemku parc. č. st. 1064 a části pozemku parc. č. st. 1064 zast. pl. a nádvoří o výměře
216 m2, dle geometrického plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011 pozemek parc.
č. st. 1064 zast. pl. o výměře 216 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín za jednorázovou úhradu ve
výši 5 690,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH.
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu čp. 707, Kojetín I – Město, bydlení na pozemku
parc. č. st. 1064 a část pozemku parc. č. st. 1064 zast. pl. a nádvoří o výměře 216 m2, dle
geometrického plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011 pozemek parc. č. st. 1064
zast. pl. o výměře 216 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683,
za minimální kupní cenu rovnající se ceně obvyklé (tržní) dle aktualizovaného znaleckého
posudku, maximálně ve výši 4 000 000,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena současně se
smlouvou o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 645/7 ost. pl., parc. č. st.
1041/1 zast. pl., parc. č. 649/1 ost. pl. a parc. č. 649/2 ost. pl., vše v k.ú. a obci Kojetín,
spočívajícího v právu chůze a jízdy přes tyto pozemky, a to v rozsahu dle geometrického
plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011, a to ve prospěch každého vlastníka
budovy čp. 707, Kojetín I – Město, bydlení na pozemku parc. č. st. 1064 a části pozemku
parc. č. st. 1064 zast. pl. a nádvoří o výměře 216 m2, dle geometrického plánu č.
2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011 pozemek parc. č. st. 1064 zast. pl. o výměře 216
m2, vše v k.ú. a obci Kojetín za jednorázovou úhradu ve výši 5 690,- Kč, navýšenou o
příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/16/2013

Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Špičky z podílového
spoluvlastnictví paní Ivany Hebdové a pana Radomíra Křístka do
vlastnictví Olomouckého kraje.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odkoupení pozemku parc. č. 505/10 ost. pl. o výměře 95 m2 v k.ú. a obci Špičky
z podílového spoluvlastnictví paní Ivany Hebdové (id. 2/3) a pana Radomíra Křístka (id. 1/3) do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/17/2013 Revokace - odkoupení pozemku v k.ú. a obci Střítež
nad Ludinou z vlastnictví paní Olgy Benešové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/26/24/2012, bod 4. 17., ze dne
21. 9. 2012 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 2715/2 ost. pl. o výměře 289 m2 v k.ú. a obci
Střítež nad Ludinou z vlastnictví paní Olgy Benešové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nesouhlasu
vlastníka s navrženou kupní cenou ve výši 14 880,- Kč.
nevyhovět žádosti paní Olgy Benešové o odkoupení pozemku parc. č. 2715/2 ost. pl. o výměře
289 m2 v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou z vlastnictví paní Olgy Benešové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
z důvodu vlastníkem navrhované výše kupní ceny.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/18/2013 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly nebo budou
předloženy Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi
konané dne 9. 5. 2013 a 24. 5. 2013 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 6.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 20. 5. 2013
Jaroslav Opršal
předseda komise
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