Usnesení č. 6 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 24. 6. 2013

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/6/1/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a módy,
Prostějov.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/17/2013, bod 3. 1., ze dne 22. 2. 2013
ve věci odprodeje předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a módy, Prostějov, do vlastnictví
společnosti CONSIT s.r.o., IČ: 26894530, z důvodu nezájmu této společnosti uzavřít kupní
smlouvu.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit

1.1. minimální požadovanou cenu pro odprodej 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, 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.

1.2. záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č.p. 2942, Prostějov, obč. vyb. na
pozemku parc. č. 5402 zast. pl., pozemek parc. č. 5402 zast. pl. o výměře 346 m2 a
část 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, 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.
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Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/2/2013

Odprodej nemovitostí v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY
SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální požadovanou cenu pro odprodej areálu školícího střediska, konkrétně budovy č.e.
1047, Mostkovice, rod. rekr. na pozemku parc. č. 454 zast. pl., pozemků parc. č. 454 zast. pl. o
výměře 1151 m2, parc. č. 450/1 ost. pl. o výměře 91 m2, parc. č. 455 ost. pl. o výměře 3 582 m2
a parc. č. 456 ost. pl. o výměře 793 m2, vše v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice, se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou (skladem), studnou, venkovními
úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY
SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám,
Prostějov, příspěvkové organizace, a to ve výši 4 000 000,- Kč, a současně schválit společnost
RHINOCEROS, a.s., IČ: 25001710, jako zprostředkovatele odprodeje předmětných nemovitostí
z důvodu předložení nejvýhodnější cenové nabídky.
záměr Olomouckého kraje odprodat areál školicího střediska, konkrétně budovy č.e.
1047, Mostkovice, rod. rekr. na pozemku parc. č. 454 zast. pl., pozemků parc. č. 454
zast. pl. o výměře 1151 m2, parc. č. 450/1 ost. pl. o výměře 91 m2, parc. č. 455 ost. pl.
o výměře 3 582 m2 a parc. č. 456 ost. pl. o výměře 793 m2, vše v k.ú. Stichovice, obec
Mostkovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou
(skladem), studnou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY SERVIS – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové
organizace, za minimální kupní cenu ve výši 4 000 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude
zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit
Olomouckého kraje nevyhovět žádosti

Zastupitelstvu

obce Mostkovice o bezúplatný převod, resp. odprodej za symbolickou kupní cenu ve výši
1,- Kč, areálu školicího střediska, konkrétně budovy č.e. 1047, Mostkovice, rod. rekr. na
pozemku parc. č. 454 zast. pl., pozemků parc. č. 454 zast. pl. o výměře 1151 m2, parc. č.
450/1 ost. pl. o výměře 91 m2, parc. č. 455 ost. pl. o výměře 3 582 m2 a parc. č. 456 ost. pl.
o výměře 793 m2, vše v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice, se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou (skladem), studnou, venkovními úpravami a
trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY
SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb
školám, Prostějov, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mostkovice, IČ: 00600032.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/3/2013 Odprodej pozemků v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou a v k.ú. Jeřmaň,
obec Bouzov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemky parc. č. 416/36 orná půda o výměře 1 819
m2, parc. č. 416/53 orná půda o výměře 2 307 m2 a parc. č. 416/84 trvalý travní porost o
výměře 391 m2 vše v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou a pozemek parc. č. 264/4 ost. pl. o
výměře 2 493 m2 v k.ú. Jeřmaň, vše obec Bouzov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za minimální
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kupní cenu rovnající se ceně stanovené 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/4/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Říkovice u Přerova
dotčených stavbou „Oprava silnice III/4348 Troubky – Vlkoš –
Říkovice“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje zastavit projednávání
bezúplatného převodu částí pozemků parc. č. 301/16 ost. pl. o výměře 725 m2 a parc. č. 301/17
ost. pl. o výměře 2 080 m2, dle geometrického plánu č. 340-628/2012 ze dne 10. 10. 2012
pozemky parc. č. 301/18 ost. pl. o výměře 453 m2, parc. č. 301/19 ost. pl. o výměře 272 m2,
parc. č. 301/21 ost. pl. o výměře 75 m2, parc. č. 301/23 ost. pl. o výměře 204 m2 a parc. č.
301/33 ost. pl. o výměře 1 801 m2, vše v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Říkovice, IČ: 00636568, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 79/18 orná půda o výměře 20 m2, parc. č. 80/4 ost. pl. o výměře
151 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) o
výměře 796 m2, dle geometrického plánu č. 340-628/2012 ze dne 10. 10. 2012 pozemky parc. č.
301/22 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 301/24 ost. pl. o výměře 151 m2 a parc. č. 301/25 ost. pl.
o výměře 796 m2, vše v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice, vše z vlastnictví obce Říkovice,
IČ: 00636568, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace z důvodu zahrnutí předmětných nemovitostí do pozemkových
úprav.
záležitosti bezúplatného nabytí části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 303 o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 340-628/2012
ze dne 10. 10. 2012 pozemek parc. č. 301/26 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. Říkovice u Přerova,
obec Říkovice z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
z důvodu zahrnutí dotčené nemovitosti do pozemkových úprav.
záležitosti odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový
katastr (PK) parc. č. 83/5 o výměře 435 m2, dle geometrického plánu č. 340-628/2012 ze dne
10. 10. 2012 pozemek parc. č. 301/29 ost. pl. o výměře 435 m2 v k.ú. Říkovice u Přerova, obec
Říkovice z podílového spoluvlastnictví pana Jiřího Chadima (id. 1/3), paní Libuše Smékalové (id.
1/3) a paní Heleny Šudomové (id. 1/3), do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu zahrnutí předmětného pozemku do
pozemkových úprav.
doporučuje Radě Olomouckého kraje revokovat
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/14/18/2013, bod 3. 1., ze dne 24. 5. 2013 ve věci
doporučení Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit odkoupení části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 81 o výměře 154 m2,
dle geometrického plánu č. 340-628/2012 ze dne 10. 10. 2012 pozemek parc. č. 301/27 ost. pl. o
výměře 154 m2 v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice z vlastnictví paní Dagmar Pospíšilové
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a současně zastavit projednávání této dispozice z důvodu zahrnutí předmětného
pozemku do pozemkových úprav.
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/14/18/2013, bod 3. 2., ze dne 24. 5. 2013 ve věci
doporučení Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit odkoupení části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 82 o výměře 525 m2,
dle geometrického plánu č. 340-628/2012 ze dne 10. 10. 2012 pozemek parc. č. 301/28 ost. pl. o
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výměře 525 m2 v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice z vlastnictví pana Zdenka Otáhalíka do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a současně zastavit projednávání této dispozice z důvodu zahrnutí předmětného
pozemku do pozemkových úprav.
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/14/18/2013, bod 3. 3., ze dne 24. 5. 2013 ve věci
doporučení Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit odkoupení části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 83/2 o výměře 182 m2,
dle geometrického plánu č. 340-628/2012 ze dne 10. 10. 2012 pozemek parc. č. 301/30 ost. pl. o
výměře 182 m2 v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice z podílového spoluvlastnictví pana Jana
Jemelky (id. 1/2) a paní Anny Jemelkové (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a současně zastavit
projednávání této dispozice z důvodu zahrnutí předmětného pozemku do pozemkových úprav.
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/14/18/2013, bod 3. 3., ze dne 24. 5. 2013 ve věci
doporučení Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit odkoupení částí pozemků ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 84/1 o výměře 16 m2 a
parc. č. 84/2 o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 340-628/2012 ze dne 10. 10. 2012
pozemek parc. č. 301/31 ost. pl. o výměře 16 m2 a parc. č. 301/32 ost. pl. o výměře 6 m2, v k.ú.
Říkovice u Přerova, obec Říkovice z vlastnictví společnosti SALIX MORAVA a.s., IČ: 25380893,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a současně zastavit projednávání této dispozice z důvodu zahrnutí předmětných
pozemků do pozemkových úprav.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/5/2013 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej
nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední průmyslové školy Hranice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu bez čp/če, objekt technické vybavenosti na
pozemku parc. č. st. 770 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 405 m2, pozemek parc. č. st.
770 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 405 m2 a část pozemku parc. č. 1906 ost. pl. o
výměře 1 393 m2, dle geometrického plánu č. 4006 – 40203/2012 ze dne 23. 7. 2012
pozemek parc. č. 1906/2 ost. pl. o výměře 1 393 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, se všemi
součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
průmyslové školy Hranice, za minimální kupní cenu ve výši 4 978 000,- Kč a za podmínky,
že nabyvatel vybuduje na své náklady oplocení nemovitostí a samostatné inženýrské sítě,
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. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí
kupní smlouvě na budoucí odprodej předmětných nemovitostí. Kupní smlouva bude
uzavřena nejpozději do 1 roku od vybudování oplocení a samostatných inženýrských sítí.
Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/6/2013 Majetkoprávní vypořádání částí pozemků v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc, dotčených stavbou „Holická-Babíčkova – přechod pro
pěší“ mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 842/3 ost. pl. o výměře 28
m2, dle geometrického plánu č. 2039-5910/2012 ze dne 11. 12. 2012 pozemek parc. č. 842/17
ost. pl. o výměře 28 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
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statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit
Olomouckého kraje nevyhovět žádosti

Zastupitelstvu

statutárního města Olomouce o bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 842/5 ost. pl. o výměře
183 m2, dle geometrického plánu č. 2039-5910/2012 ze dne 11. 12. 2012 pozemek parc. č.
842/18 ost. pl. o výměře 183 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nepotřebnosti celé části předmětného
pozemku pro činnost příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/7/2013

Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod pozemní komunikace a pozemku v k.ú. a obci
Mohelnice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
městem Mohelnice jako budoucím obdarovaným.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody o zrušení darovací smlouvy č. 2012/03242/OMP/OSB, uzavřené dne
12. 11. 2012 mezi Olomouckým krajem a městem Mohelnice, jejímž předmětem jsou vzájemné
bezúplatné převody pozemků v k.ú. a obci Mohelnice, a o zrušení všech práv a povinností
vyplývajícíh z této smlouvy, z důvodu změny záměru města Mohelnice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemní komunikaci, nyní silnici č. III/03538
Mohelnice – Okružní vyúsťující od uzlového bodu 1443A00303 z nájezdových ramp silnice č. I/35
a končící v km 0,549 v uzlovém bodě 1443A063 zaústěním do silnice II/644 v délce 0,549 km se
všemi součástmi a příslušenstvím a pozemek parc. č. 2958/56 ost. pl. o výměře 1 709 m2, vše
v k.ú. a obci Mohelnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038.
Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o
vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/8/2013 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí převod
části pozemku v k.ú. a obci Lesnice mezi Olomouckým krajem a
obcí Lesnice.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení UZ/2/21/2012, bod 3. 14. ze dne 21. 12. 2012 ve věci uzavření dodatku ke smlouvě o
budoucí darovací smlouvě č. 2010/03763/OMP/OSB ze dne 2. 9. 2010 uzavřené mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Lesnice jako budoucím obdarovaným
z důvodu ukončení účinnosti předmětné smlouvy před uzavřením dodatku.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 556/2 ost. pl. o výměře cca
90 m2 v k.ú. a obci Lesnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lesnice, IČ: 00302872.
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Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba chodníku kolaudována, nejpozději však do 31. 12. 2015, za podmínky, že
předmětný pozemek bude stavbou chodníku zastavěn.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/9/2013 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku v k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem
jako povinným z věcného břemene a společností SMP Net, s.r.o. jako
oprávněným z věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 397 ost. plocha v k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívajícího v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení na předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném
rozsahu dopravními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, vše v rozsahu
dle geometrického plánu č. 893-802/2012 ze dne 4. 2. 2013, 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 99 670,- 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 a správní poplatek k návrhu na
vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/10/2013 Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Základní školy prof. Z.
Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11.
doporučuje Radě Olomouckého kraje pozastavit
projednávání záležitosti bezúplatného nabytí stavby nezapsané do katastru nemovitostí na
pozemku parc. č. st. 104/1 zast. pl. a části pozemku parc. č. st. 104/1 zast. pl. v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, a to do 31. 12. 2013.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/11/2013

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Žeravice, obec Přerov
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. 133 ost. pl. o výměře 148 m2 v k.ú. Žeravice, obec Přerov
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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/12/2013 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. Zálesí u Javorníka,
dotčených stavbou „Most ev. č. 4571-5 před obcí Zálesí, SO 201 Strana 6 (celkem 10)
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Demolice mostu ev. č. 4571-05, SO 202 – Most ev. č.
Javorník, Zálesí“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

4571-05

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1633/1 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 1633/3 ost. pl. o
výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. st. 28 zast. pl. o výměře 25 m2, dle geometrického plánu
č. 96-253/2011 ze dne 20. 12. 2012 pozemek parc. č. 1633/7 ost. pl. o výměře 25 m2, vše v k.ú.
Zálesí u Javorníka, obec Javorník 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 a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/13/2013

Majetkoprávní vypořádání investiční akce stavební úpravy
křižovatky Šantovka – Wittgensteinova v k.ú. Olomouc – město,
obec Olomouc.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 195/2 ost. pl. o
výměře cca 46 m2 + část zastavěnou středovým ostrůvkem okružní křižovatky, část
pozemku parc. č. 195/21 ost. pl. o výměře cca 34 m2 + část zastavěnou středovým
ostrůvkem okružní křižovatky, část pozemku par.c č. 195/1 ost. pl. zastavěnou středovým
ostrůvkem okružní křižovatky, část pozemku parc. č. 195/3 ost. pl. o výměře cca 41 m2 a
část pozemku parc. č. 195/26 o výměře cca 1 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 124/22
ost. pl. o výměře cca 93 m2 v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví
statutárního města Olomouce, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nejprve budou
uzavřeny smlouvy o budoucích darovacích smlouvách. Řádné darovací smlouvy budou
uzavřeny nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
investiční akce stavební úpravy křižovatky Šantovka –Wittgensteinova v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, kolaudována. Nabyvatelé uhradí správní poplatky
spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí
pozemku parc. č. 114/6 ost. pl. o výměře cca 69 m2 a parc. č. 114/7 ost. pl. o výměře cca
15 m2, vše v k.ú. Olomouc –město, obec Olomouc mezi společností Office Park Šantovka
s.r.o. jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Nejprve
budou uzavřeny smlouvy o budoucích darovacích smlouvách. Řádná darovací smlouva
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
bude investiční akce stavební úpravy křižovatky Šantovka –Wittgensteinova v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, kolaudována, a za podmínky výmazu zástavního práva
k převáděným nemovitostem. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 195/7 ost. pl. o výměře cca 13 m2 v k.ú. Olomouc – město, obec
Olomouc mezi společností SAMOHÝL OLOMOUC a.s. - člen SAMOHÝL MOTOR
HOLDING jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva
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bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
bude investiční akce stavební úpravy křižovatky Šantovka –Wittgensteinova v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, kolaudována, a za podmínky výmazu zástavního práva
k převáděn nemovitosti. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/14/2013 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Bouzov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odprodej části pozemku parc. č. 702/1 ost. pl. o výměře 103 m2, dle geometrického
plánu č. 316 – 11/2012 ze dne 14. 10. 2012 pozemek parc. č. 702/23 ost. pl. o výměře 103
m2, v k.ú. a obci Bouzov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bouzov, IČ: 00298719, za
kupní cenu ve výši 6 180,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
nevyhovět žádosti pana Miroslava Tichého o odprodej části pozemku parc. č. 702/1 ost. pl. o
výměře 103 m2, dle geometrického plánu č. 316 – 11/2012 ze dne 14. 10. 2012 pozemek
parc. č. 702/23 ost. pl. o výměře 103 m2, v k.ú. a obci Bouzov z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu
převodu předmětného pozemku do vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/15/2013 Odkoupení pozemků v k.ú. a obci Dub nad Moravou z vlastnictví
paní Olgy Šilhové do vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemků parc. č. 1739/7 ost. pl. o výměře 232 m2 a parc. č. 1739/8 ost. pl. o výměře
256 m2 v k.ú. a obci Dub nad Moravou z vlastnictví paní Olgy Šilhové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu v celkové výši 24 400,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/16/2013 Odkoupení částí pozemků v k.ú. a obci Oprostovice, dotčených
stavbou „Most ev. č. 437-014“ z vlastnictví paní Marie Páterové 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/2/20/2012, bod 4. 4., ze dne
21. 12. 2012, ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 70/1 trvalý travní porost o výměře 61 m2,
dle geometrického plánu č. 83-80/2011 ze dne 12. 2. 2012 pozemek parc. č. 70/10 ost. pl. o
výměře 61 m2 v k.ú. a obci Oprostovice z vlastnictví paní Marie Páterové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
z důvodu změny vlastníka předmětné nemovitosti.
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schválit odkoupení části pozemku parc. č. 70/1 trvalý travní porost o výměře 61 m2, dle
geometrického plánu č. 83-80/2011 ze dne 12. 2. 2012 pozemek parc. č. 70/10 ost. pl. o výměře
61 m2 v k.ú. a obci Oprostovice z vlastnictví pana Martina Pátera do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 3 140,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/17/2013 Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Hlubočky z vlastnictví pana
Radima Krátkého do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje zastavit
projednávání záležitosti odkoupení části pozemku parc. č. 2935 ost. pl. o výměře cca 60 m2
v k.ú. a obci Hlubočky z vlastnictví pana Radima Krátkého do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu
insolvenčního správce o odprodej předmětné části pozemku.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/18/2013 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, z vlastnictví
města Lipník nad Bečvou do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou,
Tyršova 781.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. st. 2758 zast. pl. a nádvoří o výměře 120 m2 v k.ú. a obci
Lipník nad Bečvou z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova
781. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/19/2013 Dlouhodobý pronájem kovářských dílen v areálu Střední školy
zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4 v Bohuňovicích.
doporučuje Radě Olomouckého kraje nevyhovět žádosti
pana Jiřího Bati o dlouhodobý periodický pronájem kovářských dílen v areálu Střední školy
zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4 v Bohuňovicích z důvodu nesouhlasného stanoviska
příspěvkové organizace a odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/6/19/2013 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly nebo budou
předloženy Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi
konané dne 6. 6. 2013 a 20. 6. 2013 a nebyly projednány v K – MP
navrhuje Radě Olomouckého kraje bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 9.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0
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V Olomouci dne 24. 6. 2013
Jaroslav Opršal
předseda komise
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