Usnesení č. 7 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 26. 8. 2013

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/7/1/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví společnosti SMP Net,
s.r.o. a uzavření smluv o zřízení věcného břemene na části pozemků
v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, spočívajících v právu
uložení plynovodu.
doporučuje Radě Olomouckého kraje uložit
vedoucí odboru majetkového a právního přednostně nabídnout k odprodeji regulační stanici
plynu (stavbu nezapisovanou do katastru nemovitostí) na části pozemku parc. č. 2003/2 a
část pozemku parc. č. 2003/2 ost. pl. o výměře 209 m2, dle geometrického plánu č.
530 – 119/2009 ze dne 4. 12. 2009 pozemek parc. č. 2003/7 ost. pl. o výměře 209 m2, a
dále plynovodní potrubí umístěné v částech pozemků parc. č. st. 260 zast. pl., parc. č. st.
304 zast. pl., parc. č. st. 254/1 zast. pl., parc. č. 1992/2 ost. pl., parc. č. 1995/1 ost. pl., parc.
č. 2003/1 ost. pl., parc. č. 2003/2 ost. pl., parc. č. 2003/4 ost. pl., parc. č. 2004/2 trvalý
travní porost, parc. č. 2004/3 ost. pl., parc. č. 2004/4 ost. pl., parc. č. 2012/1 ost. pl., parc. č.
2012/2 ost. pl., parc. č. 2091/1 ost. pl., parc. č. 2095/1 ost. pl., parc. č. 2095/5 ost. pl., parc.
č. 2095/6 ost. pl., parc. č. 2097/1 ost. pl., parc. č. 2135/2 ost. pl. a parc. č. 2138/8 ost. pl.,
vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka vše z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, za kupní cenu rovnající se ceně obvyklé (tržní)
stanovené znaleckými posudky. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcných
břemene, spočívajícího v právu umístění a provozování plynovodního potrubí
v předmětných pozemcích mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a
nabyvatelem předmětných nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat regulační stanici plynu (stavbu nezapisovanou do katastru
nemovitostí) na části pozemku parc. č. 2003/2 a část pozemku parc. č. 2003/2 ost. pl. o výměře
209 m2, dle geometrického plánu č. 530 – 119/2009 ze dne 4. 12. 2009 pozemek parc. č. 2003/7
ost. pl. o výměře 209 m2, vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, za kupní cenu ve
výši 270 030,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že
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příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní
cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
záměr Olomouckého kraje odprodat plynovodní potrubí umístěné v částech pozemků parc. č. st.
260 zast. pl., parc. č. st. 304 zast. pl., parc. č. st. 254/1 zast. pl., parc. č. 1992/2 ost. pl., parc. č.
1995/1 ost. pl., parc. č. 2003/1 ost. pl., parc. č. 2003/2 ost. pl., parc. č. 2003/4 ost. pl., parc. č.
2004/2 trvalý travní porost, parc. č. 2004/3 ost. pl., parc. č. 2004/4 ost. pl., parc. č. 2012/1 ost. pl.,
parc. č. 2012/2 ost. pl., parc. č. 2091/1 ost. pl., parc. č. 2095/1 ost. pl., parc. č. 2095/5 ost. pl.,
parc. č. 2095/6 ost. pl., parc. č. 2097/1 ost. pl., parc. č. 2135/2 ost. pl. a parc. č. 2138/8 ost. pl.,
vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
společnosti SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, za kupní cenu stanovenou metodou diskontovaných
peněžních toků. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva
bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu
umístění a provozování plynovodního potrubí v předmětných pozemcích mezi Olomouckým
krajem jako povinným z věcného břemene a společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, jako
oprávněným z věcného břemene. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude
podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu
DPH.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. st. 260 zast. pl., parc. č.
st. 304 zast. pl., parc. č. 1992/2 ost. pl., parc. č. 1995/1 ost. pl., parc. č. 2003/1 ost. pl., parc. č.
2003/2 ost. pl., parc. č. 2003/4 ost. pl., parc. č. 2004/2 trvalý travní porost, parc. č. 2004/3 ost. pl.,
parc. č. 2004/4 ost. pl., parc. č. 2012/1 ost. pl., parc. č. 2012/2 ost. pl., parc. č. 2091/1 ost. pl.,
parc. č. 2095/1 ost. pl., parc. č. 2095/5 ost. pl., parc. č. 2095/6 ost. pl., parc. č. 2097/1 ost. pl.,
parc. č. 2135/2 ost. pl. a parc. č. 2138/8 ost. pl., vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka,
spočívajícího v právu umístění a provozování plynovodního potrubí v předmětných pozemcích,
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. 695 – 13/2012 ze
dne 25. 1. 2013, vše 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 14 110,- Kč, navýšenou o příslušnou 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. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena současně
s kupní smlouvou na odprodej plynovodního potrubí, umístěného mj. v předmětných pozemcích,
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. st. 254/1 zast. pl. v k.ú.
Paseka u Šternberka, obec Paseka, spočívajícího v právu umístění a provozování plynovodního
potrubí v předmětném pozemku, 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. 695 –13/2012 ze dne 25. 1. 2013, vše mezi panem Janem Finsterlem a
paní Evženií Finsterlovou jako povinnými z věcného břemene, společností SMP Net, s.r.o., IČ:
27768961, jako oprávněnou z věcného břemene a Olomouckým krajem jako plátcem úhrady za
jednorázovou úhradu ve výši 140,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/2/2013 Majetkoprávní vypořádání stavby „Rekonstrukce
mostu evid. č. 44441 – 2 v obci Sedm Dvorů“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 1004 ost. pl. o výměře
134 m2 a parc. č. 1006/3 ost. pl. o výměře 319 m2, dle geometrického plánu č. 89 –6/2013
ze dne 22. 2. 2013 pozemek parc. č. 1004/2 ost. pl. o výměře 134 m2 a pozemek parc. č.
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1006/2 ost. pl. o výměře 319 m2, v k.ú. Sedm Dvorů, obec Moravský Beroun z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Moravský Beroun, IČ: 00296244, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 111 ost. pl. o celkové výměře 213
m2, dle geometrického plánu č. 89 – 6/2013 ze dne 22. 2. 2013 pozemky parc. č. 1088/1 ost.
pl. o výměře 210 m2 a parc. č. 1088/7 ost. pl. o výměře 3 m2, částí pozemků parc. č. 376/7
ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 401/3 ost. pl. o výměře 42 m2 a parc. č. 995 ost. pl. o
výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 89 – 6/2013 ze dne 22. 2. 2013 pozemky parc. č.
376/7 díl „c“, o výměře 25 m2, parc. č. 401/3 díl „a“ o výměře 42 m2 a parc. č. 995 díl „b“ o
výměře 29 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1089/2 ost. pl. o výměře 96 m2,
částí pozemku parc. č. 378/13 ost. pl. o celkové výměře 145 m2, dle geometrického plánu č.
89 – 6/2013 ze dne 22. 2. 2013 pozemky parc. č. 1088/2 ost. pl. o výměře 108 m2 a parc. č.
1088/4 ost. pl. o výměře 37 m2, částí pozemků parc. č. 401/3 ost. pl. o výměře 267 m2, parc.
č. 401/5 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 995 o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č.
89 – 6/2013 ze dne 22. 2. 2013 pozemky parc. č. 401/3 díl „h“ o výměře 267 m2, parc. č.
401/5 díl „i“ o výměře 8 m2 a parc. č. 995 díl „g“ o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 1089/1 ost. pl. o výměře 280 m2, části pozemku parc. č. 401/3 ost. pl. o
výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 89 – 6/2013 ze dne 22. 2. 2013 pozemek parc. č.
1089/3 ost. pl. o výměře 11 m2, vše v k.ú. Sedm Dvorů, obec Moravský Beroun, vše
z vlastnictví města Moravský Beroun, IČ: 00296244, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
záměr Olomouckého kraje směnit části pozemků parc. č. 1004 ost. pl. o výměře 12 m2 a
parc. č. 1006/3 ost. pl. o výměře 40 m2, dle geometrického plánu č. 89 – 6/2013 ze dne
22. 2. 2013 pozemky parc. č. 1090/1 vodní plocha o výměře 12 m2 a parc. č. 1090/4 vodní
plocha o výměře 40 m2, v k.ú. Sedm Dvorů, obec Moravský Beroun ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za části pozemků parc. č. 1057/1 vodní plocha o celkové výměře 41 m2 a parc.
č. 1062 vodní plocha o výměře 110 m2, dle geometrického plánu č. 89 – 6/2013 ze dne
22. 2. 2013 pozemky parc. č. 1088/3 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 1088/6 ost. pl. o
výměře 23 m2, parc. č. 1089/5 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 1089/6 ost. pl. o výměře 2 m2,
parc. č. 1088/5 ost. pl. o výměře 110 m2, vše v k.ú. Sedm Dvorů, obec Moravský Beroun ve
vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013. Olomoucký kraj uhradí cenový rozdíl
směňovaných nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/3/2013 Majetkoprávní vypořádání stavby „Skřípov – Oprava
silnice III/36619“ v k.ú. a obci Skřípov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 319 ost. pl. o výměře 328
m2, části pozemků parc. č. 777 ost. pl. o celkové výměře 3 141 m2, parc. č. 153 ost. pl. o
výměře 46 m2, parc. č. 406 ost. pl. o výměře 65 m2 a parc. č. 387 ost. pl. o výměře 54 m2,
dle geometrického plánu č. 315 – 10/2011 ze dne 2. 1. 2013 pozemky parc. č. 777/3 ost. pl.
o výměře 331 m2, parc. č. 777/5 ost. pl. o výměře 1 359 m2, parc. č. 777/9 ost. pl. o výměře
493 m2, parc. č. 777/10 ost. pl. o výměře 284 m2, parc. č. 777/11 ost. pl. o výměře 76 m2,
parc. č. 777/12 ost. pl. o výměře 237 m2, parc. č. 777/13 ost. pl. o výměře 262 m2, parc. č.
777/14 ost. pl. o výměře 99 m2, parc. č. 153/1 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č. 406/2 ost. pl.
o výměře 65 m2 a parc. č. 387/1 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. a obci Skřípov, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Skřípov, IČ:00600083, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 108 ost. pl. o výměře 13 m2,
částí pozemků parc. č. 151 ost. pl. o celkové výměře 1 921 m2, parc. č. 115 ost. pl. o výměře
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13 m2, parc. č. 10/1 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 297 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 369
ost. pl. o výměře 2 317 m2, parc. č. 400 ost. pl. o celkové výměře 19 m2, dle geometrického
plánu č. 315 –10/2011 ze dne 2. 1. 2013 pozemky parc. č. 151/1 ost. pl. o výměře 1 904 m2,
parc. č. 151/12 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 115/2 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 10/3
ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 297/2 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 369/1 ost. pl. o
výměře 2 317 m2, parc. č. 400/3 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 400/4 ost. pl. o výměře 2
m2, vše v k.ú. a obci Skřípov, vše z vlastnictví obce Skřípov, IČ:00600083, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí rovným dílem.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení částí pozemků parc. č. 102 ost. pl. o výměře 5 m2 a parc. č. 103 ost. pl. o výměře
19 m2, dle geometrického plánu č. 315 – 10/2011 ze dne 2. 1. 2013 pozemky parc. č. 102/2
ost. pl. o výměře 5 m2 a parc. č. 103/2 ost. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. a obci Skřípov
z vlastnictví KOŽETVORBY, výrobního družstva, IČ: 00207535, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní
cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne
10. 9. 2011. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odkoupení pozemku parc. č. 336 ost. pl. o výměře 171 m2 v k.ú. a obci Skřípov z vlastnictví
ČR – Lesů České republiky, s.p., IČ: 42196451, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 10. 9. 2011.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/4/2013 Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi
městem Konice a Olomouckým krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1212/2 ost. pl. o
výměře cca 2 500 m2 v k.ú. a obci Konice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Konice, IČ:
00288365, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
38 ost. pl. o výměře 2 166 m2 v k.ú. a obci Konice z vlastnictví města Konice, IČ: 00288365,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/5/2013
Majetkoprávní
vypořádání
investiční
akce
„Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky – Svatý Kopeček“ mezi
Olomouckým krajem, statutárním městem Olomouc a obcí
Samotišky.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1093/1 ost. pl. o
celkové výměře 250 m2, dle geometrického plánu č. 621 – 140/2011 ze dne 19. 1. 2012
Strana 4 (celkem 15)
Dne 26. 8. 2013 vyhotovila: Regina Vrbová, odbor majetkový a právní, kontakty: tel: 585508423,
585508416, e-mail: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, a.brenkova@kr-olomoucky.cz tel. 585 508 423

pozemek parc. č. 1093/1 díl „d“ o výměře 213 m2 a parc. č. 1093/1 díl „a“ o výměře 37 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1093/13 ost. pl. o výměře 1 344 m2, v k.ú.
Samotíšky, obec Samotišky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Samotišky, IČ: 48769967,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č.
1093/12 ost. pl. o výměře 139 m2 a parc. č. 1093/13 ost. pl. o výměře 22 m2, dle
geometrického plánu č. 621 – 140/2011 ze dne 19. 1. 2012 pozemek parc. č. 1093/12 díl „b“
o výměře 139 m2 a parc. č. 1093/13 díl „c“ o výměře 22 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 1093/1 ost. pl. o výměře 10 571 m2, v k.ú. Samotíšky, obec Samotišky z vlastnictví
obce Samotišky, IČ: 48769967, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 1406/4 ost. pl. o výměře 147
m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 1188 ost. pl. o celkové výměře
8 110 m2, dle geometrického plánu č. 1023 – 140/2011 ze dne 29. 4. 2013 pozemky parc. č.
1188/2 ost. pl. o výměře 3 886 m2, parc. č. 1188/3 ost. pl. o výměře 1 851 m2, parc. č.
1188/4 ost. pl. o výměře 1 986 m2 a parc. č. 1188/5 ost. pl. o výměře 387 m2, v k.ú. Droždín,
obec Olomouc, částí pozemku parc. č. 599/8 ost. pl. o celkové výměře 926 m2, dle
geometrického plánu č. 393 – 140/2011 ze dne 2. 5. 2013 pozemek parc. č. 599/8 díl „h“ o
výměře 141 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 257 ost. pl. o výměře 934 m2, dle
geometrického plánu č. 393 – 140/2011 ze dne 2. 5. 2013 pozemek parc. č. 599/8 díl „b“ o
výměře 4 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 267 ost. pl. o výměře 399 m2, dle
geometrického plánu č. 393 – 140/2011 ze dne 2. 5. 2013 pozemek parc. č. 599/8 díl „a“ o
výměře 44 m2 a pozemek parc. č. 599/8 díl „g“ o výměře 142 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 553 ost. pl. o výměře 1 182 m2, dle geometrického plánu č. 393 –140/2011
ze dne 2. 5. 2013 pozemek parc. č. 599/17 ost. pl. o výměře 262 m2, dle geometrického
plánu č. 393 –140/2011 ze dne 2. 5. 2013 pozemek parc. č. 599/8 díl „j“ o výměře 36 m2 a
parc. č. 599/8 díl „o“ o výměře 8 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 599/10 ost. pl.
o výměře 691 m2, dle geometrického plánu č. 393 –140/2011 ze dne 2. 5. 2013 pozemek
parc. č. 599/8 díl „e“ o výměře 186 m2 a pozemek parc. č. 599/8 díl „m“ o výměře 103 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 599/11 ost. pl. o výměře 980 m2, vše v k.ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc, vše 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 částí pozemků
parc. č. 267 ost. pl. o výměře 140 m2, parc. č. 599/10 ost. pl. o výměře 4 m2 a parc. č.
599/11 ost. pl. o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 393 –140/2011 ze dne 2. 5. 2013
pozemky parc. č. 267 díl „c“ o výměře 140 m2, parc. č. 599/10 díl „l“ o výměře 4 m2 a parc. č.
599/11 díl „i“ o výměře 30 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 599/11 ost. pl. o
výměře 980 m2, vše v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, vše z vlastnictví statutárního
města Olomouce, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/6/2013 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod pozemků v k.ú. a obci Ústín mezi Olomouckým
kraje jako budoucím dárcem a obcí Ústín jako budoucím
obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 446/17 ost. pl. o výměře 25 m2,
parc. č. 446/36 ost. pl. o výměře 59 m2, parc. č. 446/57 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 446/72
ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 446/73 ost. pl. o výměře 550 m2, parc. č. 446/74 ost. pl. o
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výměře 1 041 m2 a spoluvlastnický podíl (id. 1/4) k pozemku parc. č. 446/53 ost. pl. o výměře 41
m2, vše v k.ú. a obci Ústín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Ústín, IČ: 00635618, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 446/6 ost. pl. o
výměře 41 m2, parc. č. 446/7 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 446/9 ost. pl. o výměře 104 m2,
parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 446/68 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 446/69
ost. pl. o výměře 42 m2. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny nejpozději do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterými budou stavba „Cyklostezka C1, C2 – západ –
Ústín – Vojnice“ a stavba „Cyklostezka C4 – východ – Ústín – Topolany“ kolaudovány. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/7/2013

Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Štěpánov u Olomouce,
obec Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1857/1 ost. pl. o celkové
výměře cca 1 660 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Štěpánov, IČ: 00299511. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/8/2013 Převod nemovitostí v k.ú. Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova Na
zámečku Rokytnice, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 68/1 zahrada o výměře cca
4 800 m2, část pozemku parc. č. 75/4 ost. pl. o výměře cca 350 m2, pozemků parc. č. st. 375
zast. pl. o výměře 442 m2, parc. č. 68/2 zahrada o výměře 1 863 m2, parc. č. 68/3 ost. pl. o
výměře 410 m2, parc. č. 68/4 zahrada o výměře 3 186 m2, parc. č. 68/5 zahrada o výměře 2 460
m2, parc. č. 68/6 ost. pl. o výměře 540 m2, parc. č. 75/1 zahrada o výměře 12 363 m2, parc. č.
75/2 zahrada o výměře 4 050 m2 a parc. č. 75/3 zahrada o výměře 3 311 m2, stavby
nezapisované do katastru nemovitostí (WC, drůbežárna, přístřešek na slámu, vepřín, přístřešek
na uhlí, plot, hnojiště, kanalizaci a studnu), vše v k.ú. Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, se
všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova
Na zámečku Rokytnice, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Rokytnice, IČ: 00301914.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/9/2013 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,
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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 kupní cenu ve výši 95 180,- Kč,
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. V případě, že příjem z prodeje předmětných
nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o
příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/10/2013

Odprodej části pozemku v k.ú. Moravská Loděnice, obec
Bohuňovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4, do vlastnictví
společnosti SMP Net, s.r.o.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 147/21 ost. pl. v k.ú. Moravská
Loděnice, obec Bohuňovice, zastavěný vysokotlakou regulační stanicí plynu z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4, do
vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene
vstupu a vjezdu na části pozemku parc. č. 147/21 v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/11/2013 Odprodej částí pozemku v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova seniorů
POHODA Chválkovice, příspěvkové organizace, do vlastnictví
soukromých osob.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 150/6 ost. pl. v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova seniorů POHODA
Chválkovice, příspěvkové organizace, do vlastnictví paní Pavly Soukupové za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 150/6 ost. pl. v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova seniorů POHODA
Chválkovice, příspěvkové organizace, do vlastnictví PaeDr. Petra Matušky, Ph. D. za kupní cenu
stanovenou 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/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/12/2013 Přistoupení Olomouckého kraje k právům a
závazkům vyplývajícím ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, uzavřené dne 2. 11. 2011 mezi tehdejším
Pozemkovým fondem České republiky a Mgr. Františkem Keprtem.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
převzetí práv a závazků, vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1054C11/63 uzavřené dne 2. 11. 2011 mezi Pozemkovým fondem České
republiky a Mgr. Františkem Keprtem, které se týkají budoucího zřízení věcného břemene
na části pozemku parc. č. 3013/8 ostatní plocha v k.ú. a obci Mohelnice. K převzetí práv a
závazků dojde dnem převodu pozemku parc. č. 3013/8 ostatní plocha v k.ú. a obci
Mohelnice do vlastnictví Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/13/2013 Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby k částem pozemků, vše v k. ú. Drahotuše
pro investiční akci III/44029 Drahotuše - průtah.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby na část pozemku parc. č. 2781/1 ostatní plocha v katastrálním území Drahotuše,
obec Hranice, spočívajícího v právu zřídit a provozovat přeložku plynovodu včetně
součástí a příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na předmětném pozemku,
a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami a provozování distribuční soustavy a plynovodních
přípojek, mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene
a společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve
výši 500,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude
stavba SO 501 – přeložka plynovodu, která bude vybudována v rámci investiční akce
„III/44029 Drahotuše – průtah“, kolaudována. Veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene uhradí budoucí oprávněný. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést stavbu stavebního objektu „SO 501 Přeložka
plynovodu STL“.
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby na části pozemků parc. č. 1138/1 trvalý travní porost, parc. č. 1139 trvalý travní
porost a parc. č. 2788/4 vodní plocha, vše v katastrálním území Drahotuše, obec Hranice,
spočívajícího v právu zřídit a provozovat přeložku plynovodu včetně součástí
a příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na předmětných pozemcích, a v právu
vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami a provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek, mezi
ELEKTRO – LUMEN, s.r.o., IČ: 47976446, jako budoucím povinným z věcného
břemene, společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, jako budoucím oprávněným
z věcného břemene a Olomouckým krajem jako investorem a budoucím plátcem úhrady
za zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za
jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem vyhotoveným dle právních
předpisů platných v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou
o příslušnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději
do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba SO 501
– přeložka plynovodu, která bude vybudována v rámci investiční akce „III/44029
Drahotuše – průtah“, kolaudována. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene uhradí investor. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění
Olomouckého kraje provést stavbu stavebního objektu „SO 501 Přeložka plynovodu STL“.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/14/2013 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Hejčín, obec
Olomouc z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do
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vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 111/27 ost. pl. v k.ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví
ČR – Státního pozemkového úřadu 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/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/15/2013 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Javoříčko, obec Luká z vlastnictví ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat část svého usnesení č. UZ/26/26/2012, bod 3. 2., týkající se bezúplatného nabytí
pozemku parc. č. 138/3 ost. pl. o výměře 6 100 m2 v k.ú. Javoříčko, obec Luká z vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého
kraje z důvodu změny rozsahu nabývaného pozemku.
schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 138/3 ost. pl. o výměře 5 322 m2, dle
geometrického plánu č. 57-10/2013 ze dne 9. 7. 2013 pozemek parc. č. 138/3 ost. pl. o
výměře 5 322 m2 v k.ú. Javoříčko, obec Luká 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.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 138/1 ost. pl. o výměře 171
m2, dle geometrického plánu č. 57-10/2013 ze dne 9. 7. 2013 pozemek parc. č. 138/1 ost. pl. o
výměře 171 m2 v k.ú. Javoříčko, obec Luká z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Luká, IČ:
00299171. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/16/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Říkovice u Přerova,
dotčených stavbou „Oprava silnice III/4348 Troubky – Vlkoš –
Říkovice“.
zastavuje
projednávání záležitosti bezúplatného nabytí části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 303 o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 340628/2012 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 předmětného pozemku do rezerv zemědělské půdy pro
pozemkové úpravy.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/17/2013 Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace traťového úseku
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Červenka – Zábřeh na Moravě“
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit bezúplatné nabytí stavebních objektů „SO 37-19-10 Nový nadjezd km 46,758“, „SO 3718-07 Napojení komunikace u nadjezdu v km 46,758“, „SO 37-19-02 Nový nadjezd km 47,845“ a
„SO 37-18-01 Napojení komunikace u nadjezdu v km 47,845“, včetně pozemků parc. č. 214/4
ost. pl. o výměře 150 m2, parc. č. 368/2 ost. pl. o výměře 812 m2, parc. č. 368/4 ost. pl. o výměře
30 m2, parc. č. 369/3 ost. pl. o výměře 590 m2, parc. č. 370/3 ost. pl. o výměře 232 m2, parc. č.
371/3 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 890/12 ost. pl. o výměře 698 m2, parc. č. 890/13 ost. pl. o
výměře 422 m2, parc. č. 912/14 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 912/15 ost. pl. o výměře 64 m2,
parc. č. 912/16 ost. pl. o výměře 96 m2, parc. č. 912/17 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 920/2 ost.
pl. o výměře 233 m2, parc. č. 920/3 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 920/4 ost. pl. o výměře 142
m2, parc. č. 920/6 ost. pl. o výměře 245 m2, vše v k.ú. Lukavice na Moravě, obec Lukavice a
pozemků parc. č. 92/21 ost. pl. o výměře 156 m2, parc. č. 92/22 ost. pl. o výměře 350 m2, parc.
č. 1726/2 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 1726/3 ost. pl. o výměře 163 m2, parc. č. 1726/4 ost.
pl. o výměře 4 248 m2, parc. č. 1726/5 ost. pl. o výměře 121 m2, parc. č. 1756/2 ost. pl. o výměře
5 335 m2, parc. č. 1756/3 ost. pl. o výměře 6 589 m2, vše v k.ú. Zvole u Zábřeha, obec Zvole,
vše z vlastnictví ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/18/2013 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. Zálesí u Javorníka,
obec Javorník, dotčených stavbou „Most ev. č. 4571-5 před obcí
Zálesí, SO 201 - Demolice mostu ev. č. 4571-05, SO 202 – Most ev.
č. 4571-05 Javorník, Zálesí“ a zastavěných silnicí III/4571.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemků parc. č. 1632/3 ost. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 1633/2 ost. pl. o
výměře 77 m2, a části pozemku parc. č. 404 trvalý travní porost o výměře 196 m2, dle
geometrického plánu č. 96 – 253/2011 ze dne 20. 12. 2012 pozemek parc. č. 1633/4 ost. pl. o
výměře 196 m2, vše v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník, vše z vlastnictví Ing. Milana
Naswettera do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usneseními
Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1639 ost. pl. o výměře 49 m2, dle geometrického
plánu č. 96 – 253/2011 ze dne 20. 12. 2012 pozemek parc. č. 1633/5 ost. pl. o výměře 49 m2,
v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví města Javorník, IČ: 00302708, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/19/2013 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Hanušovice z vlastnictví ČR –
TECHNOMATU, státní podnik „v likvidaci“ do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 2077/2 ost. pl. o výměře 17 m2 v k.ú. a obci Hanušovice z
vlastnictví ČR – TECHNOMATU, státního podniku „v likvidaci“ do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní
cenu ve výši 1 600,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/20/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci stavby
Olomouckého kraje „III/44317 Velká Bystřice – okružní křižovatka“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1982/5
ostatní plocha o výměře cca 482 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice mezi společností
EUROSPEKTRUM GROUP, a.s., IČ: 47116641, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/44317 Velká Bystřice – okružní
křižovatka“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve výši
odpovídající ceně obvyklé předmětného pozemku, stanovené znaleckým posudkem,
zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době uzavření řádné kupní
smlouvy. 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.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/21/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemku určeného k realizaci stavby
Olomouckého kraje „Dub nad Moravou – hranice okresu –
rekonstrukce silnice“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

nevyhovět návrhu Ing. Petra Zapletala a paní Olgy Zapletalové a trvat na usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/13/16/2010, bod č. 5.2., ze dne 30. 4. 2010 ve věci uzavření smluv o
budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky
pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí,
určených pro stavbu „Rekonstrukce silnice II/150 Dub nad Moravou – hranice okresu“
v katastrálním území Dub nad Moravou za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle tabulky uvedené
v příloze č. 2 důvodové zprávy.
doporučuje Radě Olomouckého kraje uložit
Ing. Michalu Symerskému, 2. náměstku hejtmana, a vedoucí odboru majetkového a právního
jednat s Ing. Petrem Zapletalem a paní Olgou Zapletalovou o výši kupní ceny.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/22/2013 Odkoupení pozemku v k.ú. Unčovice, obec Litovel z podílového
spoluvlastnictví paní Karly Ryšavé a pana Břetislava Střídy do
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vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 580/5 ost. pl. o výměře 2 383 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel
z podílového spoluvlastnictví paní Karly Ryšavé (id. 1/2) a pana Břetislava Střídy (id. 1/2) 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/15/24/2010 ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje uložit
Ing. Michalu Symerskému, 2. náměstku hejtmana, a vedoucí odboru majetkového a právního
jednat s Ing. Petrem Zapletalem a paní Olgou Zapletalovou o výši kupní ceny.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/23/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Přemyslov a v k.ú.
Rejhotice, obec Loučná nad Desnou dotčených přípravou stavby
„Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov v úseku km 4,600 –
9,070“
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. st. 54 o výměře cca 38
m2, části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č.
st. 38 o výměře cca 21 m2, části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 219 o výměře cca 10 m2 a části pozemku parc. č. 349/2 ost. pl.
o výměře cca 81 m2, vše v k.ú. Přemyslov, obec Loučná nad Desnou mezi obcí Loučná nad
Desnou, IČ: 00302953, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov
v úseku km 4,600 – 9,070“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou
předmětnou stavbou zastavěny. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č.
1038/1 trvalý travní porost o výměře cca 24 m2, parc. č. 1069 ost. pl. o výměře cca 48 m2 a parc.
č. 1618 trvalý travní porost o výměře cca 14 m2, vše v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou
mezi panem Ladislavem Všetíčkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007 s tím, že řádná kupní smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov v úseku km 4,600 – 9,070“ kolaudována, za
podmínky, že pozemky nebo jejich části budou předmětnou stavbou zastavěny. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1045
ost. pl. o výměře cca 10 m2 v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou mezi paní Marií
Drasalovou jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní
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cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze
dne 10. 9. 2007 s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov
v úseku km 4,600 – 9,070“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude
předmětnou stavbou zastavěna. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č.
1002/3 trvalý travní porost o výměře cca 67 m2, parc. č. 1002/4 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č.
1002/7 trvalý travní porost o výměře cca 21 m2, vše v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou
mezi manželi MUDr. Denisou a Vladimírem Furdíkovými jako budoucími prodávajícími a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007 s tím, že řádná kupní
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov v úseku km 4,600 – 9,070“ kolaudována,
za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou předmětnou stavbou zastavěny. Olomoucký
kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1049/1
trvalý travní porost o výměře cca 35 m2 v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou mezi
společností Zemědělská společnost Drnovice, a.s., IČ: 25530062, jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007 s tím, že řádná kupní
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov v úseku km 4,600 – 9,070“ kolaudována,
za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude předmětnou stavbou zastavěna. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 269/7
ost. pl. o výměře cca 18 m2 v k.ú. Přemyslov, obec Loučná nad Desnou mezi paní Janou
Mackovou jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní
cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze
dne 10. 9. 2007 s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov
v úseku km 4,600 – 9,070“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude
předmětnou stavbou zastavěn. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 201/2
trvalý travní porost o výměře cca 30 m, parc. č. 214 trvalý travní porost o výměře cca 41 m2,
parc. č. 225/3 trvalý travní porost o výměře cca 5 m2, parc. č. 229 trvalý travní porost o výměře
cca 21 m2 a parc. č. 269/5 ost. pl. o výměře cca 32 m2, vše v k.ú. Přemyslov, obec Loučná nad
Desnou mezi společností Desná a. s. jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007 s tím, že řádná kupní smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov v úseku km 4,600 – 9,070“ kolaudována, za
podmínky, že pozemky nebo jejich části budou předmětnou stavbou zastavěny. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. st. 79
zast. pl. a nádvoří o výměře cca 40 m2, parc. č. 208 ost. pl. o výměře cca 36 m2 a parc. č. 209
ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k.ú. Přemyslov, obec Loučná nad Desnou mezi panem Romanem
Stehlíkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní
cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze
Strana 13 (celkem 15)
Dne 26. 8. 2013 vyhotovila: Regina Vrbová, odbor majetkový a právní, kontakty: tel: 585508423,
585508416, e-mail: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, a.brenkova@kr-olomoucky.cz tel. 585 508 423

dne 10. 9. 2007 s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov
v úseku km 4,600 – 9,070“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou
předmětnou stavbou zastavěny. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/24/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných k realizaci stavby
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
„Jeseník – Rejvízský most“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemků parc. č. 688
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, parc. č. 689 zahrada o výměře 470 m2, parc. č.
690 orná půda o výměře 611 m2, parc. č. 691/2 zahrada o výměře 4 m2, parc. č. 691/3
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, budovy č.p. 5, Bukovice, rodinný dům na pozemku
parc. č. 688 a budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. 691/3, dřevěné vedlejší
stavby, zděné vedlejší stavby a skleníku z ocelových profilů se zasklením a základy, vše v k.ú.
Bukovice u Jeseníka, obec Jeseník mezi manžely Mgr. Markétou Diasovou a Tomášem Diasem
jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínky, že
na nemovitostech nebude váznout zástavní právo. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do 9
měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stavbu „Jeseník – Rejvízský most“. Kupní
cena předmětných nemovitostí bude sjednána ve výši 2 200 000,- Kč. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením řádné kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/25/2013 Majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci stavby
Olomouckého kraje „II/446, III/44621 Pňovice - průtah“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku parc. č. 1126/4 ostatní plocha o výměře 150
m2 za nájemné ve výši 7 000,- Kč/měsíc a části pozemku parc. č. 1126/4 ostatní plocha o
výměře 140 m2 za nájem 3 200,- Kč/měsíc, vše v katastrálním území a obci Pňovice mezi
Miroslavem Toeglem jako pronajímatelem a Olomouckým krajem jako nájemcem, a to na dobu
určitou od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013. Součástí smlouvy bude ustanovení o úhradě částky za
faktické užívání části pozemku parc. č. 1126/4 o výměře 150 m2 v k. ú. a obci Pňovice za období
od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013 ve výši 28 000,- Kč a části pozemku parc. č. 1126/4 o výměře 140
m2 v k. ú. a obci Pňovice za období od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013 ve výši 3 000,- Kč. Součástí
smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést na předmětných
pozemcích stavbu „II/446, III/44621 Pňovice - průtah“.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/26/2013 Svěření stavby v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc do hospodaření
Domova seniorů POHODA Chválkovice, příspěvkové organizace
navrhuje

Radě

Olomouckého

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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Olomouckého kraje schválit
svěření stavby nového pavilonu na částech pozemků parc. č. 147/11 a parc. č. 150/6, dle
geometrického plánu č. 1327-145/2011 ze dne 20. 6. 2013 na pozemku parc. č. 147/11 díl
„b“ o výměře 1 967 m2 a pozemku parc. č. 150/6 díl „a“ o výměře 305 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. st. 1258 o výměře 2 272 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Domova seniorů POHODA
Chválkovice, příspěvkové organizaci, IČ: 75004372, a to s účinností od 1. 10. 2013.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/27/2013 Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

zrušit „Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem“,
schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/27/2009 ze dne
11. 12. 2009, k 30. 9. 2013, z důvodu jejich aktualizace.
schválit „Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2013.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/7/28/2013 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly nebo budou
předloženy Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané
dne 25. 7. 2013 a 22. 8. 2013 a nebyly projednány v K – MP:
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. –19.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 26. 8. 2013
Jaroslav Opršal
předseda komise
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