Usnesení č. 13 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 14. 4. 2014

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/13/1/2014 Odprodej spoluvlastnického podílu id. 1/2 k nemovitostem v k.ú.
Olomouc –město, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 k pozemku parc. č. st.
110/1 zast. pl. o výměře 196 m2, jehož součástí je budova č.p. 399, Olomouc, bydlení,
k pozemku parc. č. st. 110/3 zast. pl. o výměře 128 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.
jiná st., a k pozemku parc. č. 36/2 ost. pl. o výměře 202 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Vlastivědného muzea v Olomouci, za kupní cenu ve výši 4 037 270,- Kč, když jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Odbor majetkový a právní nabídne paní Petře Dlouhé, paní Janě Ehrenbergerové a paní Mgr.
Haně Marešové spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 vzhledem k celku k pozemku parc. č. st.
110/1 zast. pl. o výměře 196 m2, jehož součástí je budova č.p. 399, Olomouc, bydlení,
k pozemku parc. č. st. 110/3 zast. pl. o výměře 128 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.
jiná st., a k pozemku parc. č. 36/2 ost. pl. o výměře 202 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Vlastivědného muzea v Olomouci, za celkovou kupní cenu ve výši ve výši 4 037 270,- 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/2/2014 Odprodej pozemků v k.ú. Vojtovice, obec Vlčice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Lesů České
republiky, s.p.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemky parc. č. 860/21 vodní plocha o výměře 6 m2, parc.
č. 860/23 vodní plocha o výměře 11 m2 a parc. č. 860/29 vodní plocha o výměře 105 m2, vše
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v k.ú. Vojtovice, obec Vlčice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ:
42196451, za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných
nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o
příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/3/2014 Vzájemné bezúplatné převody pozemků v k.ú. Pusté
Žibřidovice a v k.ú. Nové Losiny, obec Jindřichov mezi
Olomouckým krajem a obcí Jindřichov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 2198/14 ost. pl. o výměře
1 939 m2, parc. č. 2198/15 ost. pl. o výměře 919 m2, parc. č. 2328/7 ost. pl. o výměře 794
m2 a parc. č. 2330/2 vodní plocha o výměře 50 m2, vše v k.ú. Nové Losiny, obec Jindřichov,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Jindřichov, IČ: 00302741, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1484/3 ost. pl. o
výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 311 –131/2013 ze dne 13. 11. 2013 pozemek
parc. č. 1484/9 ost. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Pusté Žibřidovice, obec Jindřichov,
z vlastnictví obce Jindřichov, IČ: 00302741, 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.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/4/2014 Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi
městem Mohelnice a Olomouckým krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 2524/2 ost. pl. o výměře 307 m2
a parc. č. 2524/36 ost. pl. o výměře 229 m2, oba v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č 2977/56 ost. pl. o výměře 360 m2, parc. č. 2977/57 ost.
pl. o výměře 336 m2, parc. č. 2977/58 ost. pl. o výměře 398 m2, parc. č. 2977/59 ost. pl. o
výměře 280 m2, parc. č. 2977/60 ost. pl. o výměře 610 m2, parc. č. 2977/61 ost. pl. o výměře 423
m2, parc. č. 2977/62 ost. pl. o výměře 410 m2 a parc. č. 2977/63 ost. pl. o výměře 499 m2, dle
geometrického plánu č. 2350-154/2013 ze dne 14. 1. 2014 části pozemků parc. č. 2977/56 díl „i“
o výměře 360 m2, parc. č. 2977/57 díl „j“ o výměře 336 m2, parc. č. 2977/58 díl „k“ o výměře 398
m2, parc. č. 2977/59 díl „m“ o výměře 280 m2, parc. č. 2977/60 díl „n“ o výměře 610 m2, parc. č.
2977/61 díl „o“ o výměře 423 m2, parc. č. 2977/62 díl „p“ o výměře 410 m2, parc. č. 2977/63 díl
„q“ o výměře 499 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2977/63 ost. pl. o celkové výměře
3 316 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice, vše z vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/5/2014 Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi
městem Potštát a Olomouckým krajem.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 1403 ost. pl. o výměře 208 m2,
parc. č. 1441 ost. pl. o výměře 327 m2, oba v k.ú. Potštát-Dolní Předměstí, obec Potštát,
pozemky parc. č. 667 ost. pl. o výměře 1 887 m2 a parc. č. 1892 ost. pl. o výměře 323 m2, oba
v k.ú. Potštát-Horní Předměstí, obec Potštát, pozemky parc. č. 1245/2 ost. pl. o výměře 55 m2,
parc. č. 1245/3 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1264 ost. pl. o výměře 2 632 m2, vše v k.ú.
Potštát-město, obec Potštát a pozemek parc. č. 2021 ost. pl. o výměře 1 448 m2 v k.ú. Kyžlířov,
obec Potštát, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Potštát, IČ: 00301795, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1384 zahrada o výměře
150 m2, dle geometrického plánu č. 91-109/2013 ze dne 11. 11. 2013 pozemek parc. č. 1384/2
ost. pl. o výměře 150 m2 v k.ú. Potštát-Dolní Předměstí, obec Potštát, pozemku parc. č. 1914 ost.
pl. o výměře 62 m2 v k.ú. Potštát-Horní Předměstí, pozemků parc. č. 1087 ost. pl. o výměře 201
m2, parc. č. 1156/1 ost. pl. o výměře 147 m2, parc. č. 1193 ost. pl. o výměře 45 m2, vše v k.ú.
Potštát-město, obec Potštát, vše z vlastnictví města Potštát, IČ: 00301795, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/6/2014 Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi
obcí Ruda nad Moravou a Olomouckým krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1107 ost. pl. o výměře 88
m2, dle geometrického plánu č. 290-617/2012 ze dne 22. 1. 2013 pozemek parc. č. 1107/2 ost.
pl. o výměře 52 m2 a část pozemku parc. č. 1107 díl „b“ o výměře 36 m2, který je sloučený do
pozemku parc. č. 1107/3 ost. pl. o celkové výměře 42 m2, vše v k.ú. Hostice, obec Ruda nad
Moravou, části pozemku parc. č. 1108/1 ost. pl. o výměře 65 m2, dle geometrického plánu č. 292617/2012 ze dne 23. 1. 2013 pozemek parc. č. 1108/3 ost. pl. o výměře 36 m2 a část pozemku
parc. č. 1108/1 díl „a“ o výměře 29 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 1108/4 ost. pl. o
celkové výměře 41 m2, vše v k.ú. Hostice, obec Ruda nad Moravou, části pozemku parc. č. 1109
ost. pl. o výměře 117 m2, dle geometrického plánu č. 293-617/2012 ze dne 23. 1. 2013 pozemky
parc. č. 1109/2 ost. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 1109/3 ost. pl. o výměře 67 m2, vše v k.ú.
Hostice, obec Ruda nad Moravou, části pozemku parc. č. 1109 ost. pl. o výměře 129 m2, dle
geometrického plánu č. 294-617/2012 ze dne 23. 1. 2013 pozemky parc. č. 1109/4 ost. pl. o
výměře 81 m2 a parc. č. 1109/5 ost. pl. o výměře 48 m2, vše v k.ú. Hostice, obec Ruda nad
Moravou, části pozemku parc. č. 1109 ost. pl. o výměře 94 m2, dle geometrického plánu č. 295617/2012 ze dne 23. 1. 2013 pozemky parc. č. 1109/6 ost. pl. o výměře 68 m2 a parc. č. 1109/7
ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k.ú. Hostice, obec Ruda nad Moravou, část pozemku parc. č.
1232/1 ost. pl. o výměře 31 m2, dle geometrického plánu č. 423-619/2012 ze dne 22. 1. 2013
část pozemku parc. č. 1232/1 díl „a“ o výměře 31 m2, který je sloučený do pozemku parc. č.
1233/2 ost. pl. o celkové výměře 55 m2 v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, část pozemku
parc. č. 1232/1 ost. pl. o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 424-619/2012 ze dne 22. 1.
2013 pozemek parc. č. 1232/10 ost. pl. o výměře 29 m2 v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad
Moravou, části pozemku parc. č. 1232/1 ost. pl. o výměře 71 m2, dle geometrického plánu č. 425619/2012 ze dne 24. 1. 2013 pozemek parc. č. 1232/11 ost. pl. o výměře 59 m2 a část pozemku
parc. č. 1232/1 díl „a“ o výměře 12 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 605/11 ost. pl. o
celkové výměře 220 m2, vše v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 707/2 o výměře 72 m2,
dle geometrického plánu č. 587-618/2012 ze dne 23. 1. 2013 část pozemku ve zjednodušené
evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 707/2 díl „c“ o výměře 42 m2, který je
sloučený do pozemku parc. č. 538/5 ost. pl. o celkové výměře 102 m2, část pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 707/2 díl „h“ o výměře
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28 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 538/6 ost. pl. o celkové výměře 80 m2 a část
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 707/2 díl „i“
o výměře 2 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 538/8 ost. pl. o celkové výměře 27 m2, vše
v k.ú. a obci Ruda nad Moravou, část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 705 o výměře 9 m2 a část pozemku ve zjednodušené evidenci –
parcela původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 756/101 o výměře 12 m2, dle geometrického
plánu č. 579-618/2012 ze dne 23. 1. 2013 část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 705 díl „a“ o výměře 9 m2 a část pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 756/101 díl „b“ o
výměře 12 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 431/6 ost. pl. o celkové výměře 344 m2,
vše v k.ú. a obci Ruda nad Moravou, část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 705 o výměře 1 m2 a část pozemku ve zjednodušené evidenci –
parcela původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 756/101 o výměře 44 m2, dle geometrického
plánu č. 579-618/2012 ze dne 23. 1. 2013 část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 705 díl „c“ o výměře 1 m2 a část pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 756/101 díl „d“ o
výměře 44 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 705/2 ost. pl. o celkové výměře 45 m2,
vše v k.ú. a obci Ruda nad Moravou, část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 705 o výměře 42 m2, dle geometrického plánu č. 579-618/2012
ze dne 23. 1. 2013 pozemek parc. č. 705/4 ost. pl. o výměře 42 m2 v k.ú. a obci Ruda nad
Moravou, části pozemku parc, č. 816 ost. pl. o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 111616/2012 ze dne 22. 1. 2013 pozemky parc. č. 816/2 ost. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 816/3 ost.
pl. o výměře 24 m2, vše v k.ú. Štědrákova Lhota, obec Ruda nad Moravou, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Ruda nad Moravou, IČ: 00303313, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 817/1 ost. pl. o výměře 15 265 m2, dle geometrického
plánu č. 110-616/2012 ze dne 22. 1. 2013 pozemek parc. č. 817/1 ost. pl. o výměře 15 265 m2
v k.ú. Štědrákova Lhota, obec Ruda nad Moravou z vlastnictví obce Ruda nad Moravou, IČ:
00303313, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/7/2014 Odprodej pozemků v k.ú. Rudoltice u Sobotína.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odprodej pozemku parc. č. 1114/2 ost. pl. o výměře 2 366 m2, části pozemku parc. č.
1050/1 ost. pl. o výměře 31 m2 a části pozemku parc. č. 1115 ost. pl. o výměře 159 m2, dle
geometrického plánu č. 130-561/2013 ze dne 10. 9. 2013 pozemek parc. č. 1050/4 ost. pl.
o výměře 31 m2 a pozemek parc. č. 1115/8 ost. pl. o výměře 159 m2, vše v k.ú. Rudoltice u
Sobotína, obec Sobotín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Ústavu pro strukturální politiku
v zemědělství, a.s., IČ: 25319515, za kupní cenu ve výši 230 041,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/8/2014

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 schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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odprodej pozemku parc. č. 5402 zast. pl. o výměře 346 m2 včetně budovy obč. vyb. č.p.
2942, Prostějov, 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, do společného jmění manželů Evy a Michala
Vorrethových za kupní cenu ve výši 4 650 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
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.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/9/2014 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. a obci
Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
města Šternberka.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 2526 ost. pl. o celkové výměře 367 m2, dle
geometrického plánu č. 4153 – 20/2014 ze dne 14. 3. 2014 části pozemku parc. č. 2526 díly
„a+b“ o výměře 291 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2535 ost. pl. o celkové výměře
1 306 m2, část pozemku parc. č. 2526 díl „c“ o výměře 47 m2, která je sloučena do pozemku
parc. č. 2568 ost. pl. o celkové výměře 2 393 m2, pozemky parc. č. 2526/6 ost. pl. o výměře 9 m2
a parc. č. 2526/7 ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. a obci Šternberk, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Šternberka, IČ: 00299529. 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/10/2014 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Zborov na Moravě, obec Zborov
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje.
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, vše v k.ú. Zborov na Moravě, obec Zborov z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, za
podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/11/2014 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec
Javorník z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 285/6 ost. pl. o výměře 121 m2 v k.ú. Zálesí u Javorníka,
obec Javorník z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových. 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/12/2014 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Radslavice u Přerova, obec
Radslavice, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1040/4 vodní pl. o výměře 29 m2 v k.ú. Radslavice u
Přerova, obec Radslavice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, za podmínek stanovených Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových. 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/13/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) částech
pozemků v k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka mezi
Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností
ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) částech pozemků parc. č. st. 302 zast.
pl., parc. č. st. 331 zast. pl., parc. č. 2091/1 ost. pl., parc. č. 1995/1 ost. pl., parc. č. 2004/4 ost.
pl., parc. č. 2012/1 ost. pl., parc. č. 2004/2 trvalý travní porost, parc. č. 2003/1 ost. pl., parc. č.
2004/3 ost. pl., parc. č. 2003/4 ost. pl., parc. č. 2004/5 ost. pl., parc. č. 2004/1 ost. pl., parc. č.
1992/2 ost. pl., parc. č. 1989/2 ost. pl., parc. č. 1989/5 ost. pl., parc. č. 1947/2 ost. pl., parc. č.
1947/4 ost. pl., parc. č. 2012/2 ost. pl., parc. č. 2081/2 ost. pl., parc. č. 2097/1 ost. pl., parc. č.
2138/8 ost. pl. a parc. č. 2003/2 ost. pl., vše v k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka,
spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN na (v) předmětných
pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami,
údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelového vedení, vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 698 – 222/2012 ze dne 30. 1. 2013, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, jako oprávněným z věcného
břemene za jednorázovou úhradu ve výši 23 670,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu
DPH, a za podmínek odboru zdravotnictví dle důvodové zprávy. Oprávněný z věcného břemene
uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na
vklad práv do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/14/2014 Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek v k.ú.
a obci Hranice mezi městem Hranice jako půjčitelem a Střední
lesnickou školou, Hranice, Jurikova 588 jako vypůjčitelem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 184 zahrada o výměře 407 m2 v k.ú. a
obci Hranice mezi městem Hranice, IČ: 00301311, jako půjčitelem a Střední lesnickou
školou, Hranice, Jurikova 588, jako vypůjčitelem na dobu určitou, a to po dobu existence
Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/15/2014 Umístění sídla Kulturního spolku Academic, o.s. v budově v k.ú. a
obci Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření
Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka, Přerov, tř. 17.
listopadu 2.
doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
s umístěním sídla Kulturního spolku Academic, o.s. v budově bez čp/če objekt občanské
vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2207 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. a obci Přerov, na
adrese Přerov, Přerov I – Město, tř. 17. listopadu 2, PSČ 750 02.Výsledek hlasování: Pro/14,
Proti/0, Zdržel se/0

UKM/13/16/2014 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly nebo
budou předloženy Radě Olomouckého kraje k projednání na
schůzi konané dne 20. 3. 2014 a 3. 4. 2014 a nebyly projednány
v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 17.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0
V Olomouci dne 14. 4. 2014
Jaroslav Opršal
předseda komise
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