Usnesení č. 15 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 30. 6. 2014

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/15/1/2014 Bezúplatný převod části pozemku a vyřazené
pozemní komunikace v k.ú. a obci Bohuslávky z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bohuslávky.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část vyřazené pozemní komunikace (dříve
silnice III/4379) a část pozemku parc. č. 1031 ost. pl. o výměře cca 5 000 m2 v k.ú. a obci
Bohuslávky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bohuslávky, IČ: 00636142. Nabyvatel
uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/2/2014 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 pozemek parc. č. st. 770 zast. pl. o výměře 405 m2,
jehož součástí je budova bez čp/če, objekt technické vybavenosti, 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 nemovitých věcí a samostatné
inženýrské sítě. 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.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/1, Zdržel se/0
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UKM/15/3/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Prostějov mezi
Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 6083/72 ost. pl. o výměře
9 m2, parc. č. 6083/73 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 7653/2 ost. pl. o výměře 7 m2, vše
v k.ú. a obci Prostějov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Prostějova,
IČ: 00288659, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků
parc. č. 7356 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 7733 ost. pl. o výměře 680 m2, parc. č. 8317/1
ost. pl. o výměře 4 008 m2 a parc. č. 8317/2 ost. pl. o výměře 2 214 m2, vše v k.ú. a obci
Prostějov, vše z vlastnictví statutárního města Prostějova, IČ: 00288659, 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/4/2014 Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí v k.ú.
Trusovice, obec Bohuňovice mezi obcí Bohuňovice a Olomouckým
krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 175/6 ost. pl. o výměře
4 m2, dle geometrického plánu č. 231 – 134/2012 ze dne 23. 1. 2013 pozemek parc. č. 175/6
díl „a“ o výměře 4 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 175/1 ost. pl. o celkové výměře
11 477 m2, v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Bohuňovice, IČ: 00298697, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 174/1 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 175/5 ost. pl. o výměře 7 m2,
dle geometrického plánu č. 231 – 134/2012 ze dne 23. 1. 2013 pozemky parc. č. 174/7 ost.
pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 175/7 ost. pl. o výměře 7 m2, vše v k.ú. Trusovice, obec
Bohuňovice z vlastnictví obce Bohuňovice, IČ: 00298697, 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/5/2014 Směna pozemku v k.ú. a obci Jeseník ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Středního odborného učiliště
strojírenského a stavebního, Jeseník, Dukelská 1240, za část
pozemku v k.ú. a obci Jeseník ve vlastnictví společnosti FENIX
GROUP a.s.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit pozemek parc. č. 2033/6 zast. pl. o výměře 50 m2 v k.ú. a obci
Jeseník ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Středního odborného učiliště
strojírenského a stavebního, Jeseník, Dukelská 1240, za část pozemku parc. č. 2033/1 ost. pl. o
výměře cca 51 m2 v k.ú. a obci Jeseník ve vlastnictví společnosti FENIX GROUP a.s., IČ:
28935381, s úhradou cenového rozdílu směňovaných nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem. V případě, že příjem ze směny
předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude cenový rozdíl nemovitosti
navýšen o příslušnou sazbu DPH.
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Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/6/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Litovel
z vlastnictví
Olomouckého
kraje,
z hospodaření
Nových
Zámků – poskytovatele
sociálních
služeb,
příspěvkové
organizace, do společného jmění manželů Lucie a Zdeňka
Urbánkových.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. st. 328 zast. pl. o výměře cca 13 m2
v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Nových Zámků –
poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Lucie a
Zdeňka Urbánkových za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem. V případě, že příjem z
prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena
nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/7/2014 Odprodej pozemku v k.ú. a obci Olšovec
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění
manželů Miroslavy a Rudolfa Koláčkových.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 1391/25 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. a
obci Olšovec z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Miroslavy a Rudolfa Koláčkových za
kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem. V případě, že příjem z prodeje
předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/8/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Brodek u Prostějova z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1028/1 ost. pl. o výměře 102
m2, dle geometrického plánu č. 526-723/2013, ze dne 30. 10. 2013 pozemek parc. č.
1028/6 ost. pl. o výměře 102 m2 v k.ú. a obci Brodek u Prostějova z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za kupní cenu
rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné
nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena
o příslušnou platnou sazbu DPH.
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Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/9/2014 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. a obci
Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Mohelnice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
schválit záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 138/3 ost. pl. o výměře
45 m2 v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného
muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038.
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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/10/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Slavětín u Litovle, obec
Slavětín mezi obcí Slavětín a Olomouckým krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 545/1 ost. pl. o
celkové výměře cca 1 695 m2 a parc. č. 577 ost. pl. o celkové výměře cca 170 m2 v k.ú.
Slavětín u Litovle, obec Slavětín mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí
Slavětín, IČ: 00635332, jako budoucím obdarovaným za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. st. 7/1 zast. pl. o výměře cca 5 m2,
parc. č. st. 19/1 zast. pl. o výměře 5 m2, parc. č. st. 21/2 zast. pl. o výměře 65 m2, parc. č.
13/5 trvalý travní porost o výměře cca 4 m2, parc. č. 51/6 trvalý travní porost o výměře cca
10 m2, parc. č. 500/1 ost. pl. o výměře cca 6 m2, parc. č. 500/7 ost. pl. o výměře cca 32 m2
a parc. č. 505/2 ost. pl. o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín
mezi obcí Slavětín, IČ: 00635332, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do
jednoho roku ode dne vyhotovení geometrického plánu na rozdělení předmětných
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/11/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Mohelnice
dotčených stavbou „Silnice II/444 Mohelnice - Stavenice“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 2979/9 ostatní plocha o výměře
368 m2, parc. č. 3015/3 ostatní plocha o výměře 38 m2, parc. č. 3015/2 ostatní plocha o výměře
39 m2, vše 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 pozemků parc. 3017/16 ostatní
plocha o výměře 7 m2, parc. č. 3017/8 ostatní plocha o výměře 89 m2, parc. č. 3017/12 ostatní
plocha o výměře 5 m2, parc. č. 3017/13 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 3017/2 ostatní
plocha o výměře 25 m2, parc. č. 3017/4 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 3017/3 ostatní
plocha o výměře 4 m2, parc. č. 3017/14 ostatní plocha o výměře 35 m2, parc. č. 3017/15 ostatní
plocha o výměře 282 m2, parc. č. 3016/20 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 3016/2 ostatní
plocha o výměře 257 m2, parc. č. 3016/1 ostatní plocha o výměře 1987 m2, parc. č. 3016/19
ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. 3015/12 ostatní plocha o výměře 365 m2, parc. č.
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3015/11 ostatní plocha o výměře 99 m2, parc. č. 3015/1 ostatní plocha o výměře 8229 m2 a parc.
č. 3015/10 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. a obci Mohelnice z vlastnictví města
Mohelnice, IČ: 00303038, 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/12/2014 Vzájemné bezúplatné převody pozemků v k.ú.
Úsov–Židovská obec a k.ú. Úsov-město mezi Olomouckým
krajem a městem Úsov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1285/2 ost. pl. o
výměře 1 573 m2, dle geometrického plánu č. 506-148/2013 ze dne 17. 12. 2013 pozemky
parc. č. 1285/4 ost. pl. o výměře 206 m2, parc. č. 1285/5 ost. pl. o výměře 485 m2, parc. č.
1285/6 ost. pl. o výměře 375 m2, parc. č. 1285/7 ost. pl. o výměře 289 m2 a parc. č. 1285/8
ost. pl. o výměře 218 m2, vše v k.ú. Úsov–město, obec Úsov a části pozemku parc. č. 14/8
ost. pl. o výměře 3 066 m2, dle geometrického plánu č. 19-149/2013 ze dne 17. 12. 2013
pozemky parc. č. 14/8 ost. pl. o výměře 2 678 m2 a parc. č. 14/20 ost. pl. o výměře 388 m2,
vše v k.ú. Úsov–Židovská obec, obec Úsov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Úsov, IČ:
00303500, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č.
1274/11 trvalý travní porost o výměře 265 m2, parc. č. 1272/2 ost. pl. o výměře 222 m2, částí
pozemků parc. č. 1260/10 o výměře 19 m2 a parc. č. 1335/7 ost. pl. o výměře 31 m2, dle
geometrického plánu č. 506-148/2013 ze dne 17. 12. 2013 pozemky parc. č. 1260/26 ost. pl.
o výměře 19 m2 a parc. č. 1335/86 ost. pl. o výměře 31 m2, vše v k.ú. Úsov–město, obec
Úsov a částí pozemků parc. č. st. 1/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 33 m2, parc. č. st. 1/2 zast.
pl. a nádvoří o výměře 28 m2, parc. č. st. 1/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 24 m2, parc. č. 5
zahrada o výměře 5 m2, parc. č. st. 12/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 39 m2, parc. č. st. 12/2
zast. pl. a nádvoří o výměře 14 m2, parc. č. st. 12/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2, parc.
č. 20 ost. pl. o výměře 34 m2, dle geometrického plánu č. 19-149/2013 ze dne 17. 12. 2013
pozemky parc. č. 21/2 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 21/3 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č.
21/4 ost. pl. o výměře 24 m2, parc. č. 21/8 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 21/5 ost. pl. o
výměře 39 m2, parc. č. 21/6 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 21/7 ost. pl. o výměře 18 m2 a
parc. č. 21/9 ost. pl. o výměře 34 m2, vše v k.ú. Úsov-Židovská obec, obec Úsov z vlastnictví
města Úsov, IČ: 00303500, 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/13/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
darování částí pozemků v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Měrovice nad
Hanou jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 781/19 ost. pl. o
výměře cca 590 m2 a parc. č. 1751 ost. pl. o výměře cca 310 m2, oba v k.ú. a obci
Měrovice nad Hanou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Měrovice nad Hanou, IČ:
00636380. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodník podél silnice III/4335, Měrovice nad
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Hanou“ kolaudována. 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/14/2014 Vzájemné bezúplatné převody pozemků v k.ú.
Javoří u Maletína a v k.ú. Starý Maletín mezi Olomouckým krajem
a obcí Maletín.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 802/13 ost. pl. o výměře
6 m2, parc. č. 802/20 orná půda o výměře 6 m2, parc. č. 802/23 ost. pl. o výměře 19 m2,
parc. č. 802/25 orná půda o výměře 46 m2, parc. č. 802/26 ost. pl. o výměře 12 m2 vše v k.ú.
Javoří u Maletína, obec Maletín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Maletín, IČ: 00302988, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2272/1 ost. pl.
o výměře 180 m2 v k.ú. Starý Maletín, obec Maletín z vlastnictví obce Maletín, IČ: 00302988,
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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/15/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Jindřichov u
Hranic, obec Jindřichov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do společného jmění manželů Zdeňky a Františka
Lysákových.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2664/1 ost. pl. o výměře 70 m2, dle
geometrického plánu č. 338 – 1499/2014 ze dne 28. 4. 2014 pozemek parc. č. 2664/35 ost. pl. o
výměře 70 m2, v k.ú. Jindřichov u Hranic, obec Jindřichov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění
manželů Zdeňky a Františka Lysákových za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým
posudkem. Nabyvatelé 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 předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena
nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/16/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Osikov, obec Bratrušov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Boženy a Zdeňka
Stojaníkových.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 352 ost. pl. o výměře cca 140 m2
v k.ú. Osikov, obec Bratrušov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Boženy a Zdeňka
Stojaníkových za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem a za podmínky
odboru dopravy a silničního hospodářství dle důvodové zprávy. Nabyvatelé uhradí veškeré
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náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné
nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o
příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/17/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Králová, obec
Medlov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
pana Josefa Trnky.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 666 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k.ú.
Králová, obec Medlov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Josefa Trnky za kupní cenu rovnající se ceně
stanovené znaleckým posudkem. 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 předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané
hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/18/2014 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a obci Rapotín mezi
Olomouckým krajem a společností TEXTIL INVEST GROUP a.s.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr směnit pozemek parc. č. 1404 zast. pl. o výměře 276 m2, jehož součástí je stavba bez
č.p./č.e., jiná st., pozemek parc. č. 1408/8 zast. pl. o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba bez
č.p./č.e., jiná st., a pozemek parc. č. 1408/4 ost. pl. o výměře 731 m2, vše v k.ú. a obci Rapotín
ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 za pozemek parc. č. 1407/1 zast. pl. o výměře 581 m2,
jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná st., část pozemku parc. č. 1408/12 ost. pl. o výměře
725 m2 a část pozemku parc. č. 1408/13 ost. pl. o výměře 192 m2, dle geometrického plánu č.
1533 – 86/2014 ze dne 29. 4. 2014 pozemky parc. č. 1408/12 ost. pl. o výměře 725 m2 a parc. č.
1408/19 ost. pl. o výměře 192 m2, část pozemku parc. č. 2851/2 ost. pl. o výměře cca 28 m2, vše
v k.ú. a obci Rapotín, vše ve vlastnictví společnosti TEXTIL INVEST GROUP a.s. Olomoucký kraj
uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí. Olomoucký kraj 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/15/19/2014 Výkupy silničních pozemků v k.ú. Laškov a v k.ú. Bílá Voda u
Javorníka
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

své usnesení č. UZ/19/28/2007, bod 2., ze dne 10. 9. 2007, ve věci odkoupení pozemku parc. č.
225 v k.ú. a obci Laškov ze společného jmění manželů MVDr. Dagmar a Ladislava Matouškových
do vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu jeho nepotřebnosti pro činnost Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
své usnesení č. UZ/19/28/2007, bod 2., ze dne 10. 9. 2007, ve věci odkoupení pozemku parc. č.
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1322/2 v k.ú. a obci Bílá Voda u Javorníka z vlastnictví paní Zdeňky Zedníkové do vlastnictví
Olomouckého kraje, a to z důvodu jeho nepotřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
své usnesení č. UZ/19/28/2007, bod 2., ze dne 10. 9. 2007, ve věci odkoupení pozemku parc. č.
1322/3 v k.ú. a obci Bílá Voda u Javorníka z podílového spoluvlastnictví paní Denisy Glončákové
(id. 1/2) a pana Davida Glončáka (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu jeho
nepotřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/20/2014 Odkoupení pozemků v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice ze
společného jmění manželů Zdeňka Janíka a Ludmily Janíkové do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemků parc. č. 257/49 ost. pl. o výměře 40 m2 a parc. č. 257/51 ost. pl. o výměře
51 m2 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice ze společného jmění manželů Zdeňka Janíka a
Ludmily Janíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 4 550,- 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/15/21/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na částech pozemků
v k.ú. a obci Jeseník mezi Olomouckým krajem jako povinným
z věcného břemene a společností Internet Expert s.r.o. 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. 2373/14 ost. pl. a
parc. č. 2373/16 ost. pl., vše v k.ú. a obci Jeseník, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, v
hospodaření Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního,
Jeseník, Dukelská 1240, spočívajícího v právu umístění a provozování chráničky optického
kabelu HDPE 32 na (v) předmětných pozemcích, v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném
rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti se
zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 6397-248/2013 ze dne 21. 11. 2013, mezi Olomouckým
krajem jako povinným z věcného břemene a společností Internet Expert s.r.o., IČ: 28562704, jako
oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 1 650,- Kč, a to včetně DPH 21 %. Oprávněný z věcného břemene
uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku
k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/1

UKM/15/22/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) částech
nemovitostí v k.ú. a obci Jeseník mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a společností Internet Expert s.r.o.
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jako oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) části pozemku parc. č. 2373/22 ost. pl.
v k.ú. a obci Jeseník, spočívajícího v právu umístění a provozování kabelové chráničky optického
kabelu HDPE na (v) předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu
dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením,
opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 6398-249/2013 ze dne 26. 11. 2013 mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a společností Internet Expert s.r.o., IČ: 28562704, jako
oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 110,- Kč včetně DPH 21 %. 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/14, Proti/0, Zdržel se/1

UKM/15/23/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) částech
nemovitostí v k.ú. a obci Jeseník mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a společností Internet Expert s.r.o.
jako oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) části pozemku parc. č. 161/1 zast. pl.
v k.ú. a obci Jeseník, spočívajícího v právu umístění a provozování chráničky optického kabelu
HDPE 32 na (v) předmětné nemovitosti, v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu
dopravními a mechanizačními prostředky na předmětnou nemovitost v souvislosti se zřízením,
provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 6399-251/2013 ze dne 22. 11. 2013, mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a společností Internet Expert s.r.o., IČ: 28562704 jako
oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 80,- Kč včetně DPH 21 %. 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/14, Proti/0, Zdržel se/1

UKM/15/24/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k částem pozemků v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a
společností RWE GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným z
věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc.
č. 1992/3 a parc. č. 2003/2, vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, spočívajícího v právu
umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení – vysokotlakého plynovodu DN 100
v předmětných pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení za podmínek stanovených
v důvodové zprávě, mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene
a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného
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břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „REKO VTL AU 301660 Paseka“ kolaudována. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým
posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření řádné smlouvy
o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Budoucí oprávněný
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně
správního poplatku k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/25/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku
v k.ú. a obci Žákovice mezi Olomouckým krajem jako
oprávněným z věcného břemene a paní Hanou Štěpánovou, paní
Pavlínou Tellingerovou a paní Dagmar Zmeškalovou jako
povinnými z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 948 orná půda v k.ú.
a obci Žákovice, v podílovém spoluvlastnictví paní Hany Štěpánové (id. 1/3), paní Pavlíny
Tellingerové (id. 1/3) a paní Dagmar Zmeškalové (id. 1/3), spočívajícího v právu umístění,
zřízení a provozování středotlaké plynové přípojky v předmětném pozemku a v právu
vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami
nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 23922/2014, ze dne 28. 2. 2014, mezi Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného
břemene a paní Hanou Štěpánovou, paní Pavlínou Tellingerovou a paní Dagmar
Zmeškalovou jako povinnými z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem. Oprávněný z
věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně
správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/26/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku
v k.ú. a obci Uničov 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 k části pozemku parc. č. 261/12 ost. pl. v k.ú.
a obci Uničov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Vincentina – poskytovatele
sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace, spočívajícího v právu umístění,
zřízení a provozování kabelové skříně NN a kabelového vedení NN na (v) předmětném
pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s opravami,
údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1896-415/2012, ze dne 28. 2.
2014, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ
Distribuce, a.s. jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem,
navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí
veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k
návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/27/2014 Uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na částech pozemků v k.ú. a obci Hrubčice,
v k.ú. a obci Bedihošť a v k.ú. a obci Kralice na Hané mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a
Svazkem obcí Prostějov – venkov jako budoucím oprávněným z
věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
OMP/BVB/205/2006/SD, KÚOK/84752/2006/OMP/7005, uzavřené dne 6. 10. 2006 mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a Svazkem obcí
Prostějov – venkov, IČ: 69651418, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, o
ukončení účinnosti předmětné smlouvy a o zániku všech práv a závazků vyplývajících
z předmětné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/28/2014 Uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na části pozemků v k.ú. Hejčín, obec Olomouc
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím povinným
z věcného břemene a Olomouckým krajem jako budoucím
oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
2011/00021/OMP/OSB, KÚOK/104068/2007/OMP/HV/BVB, uzavřené dne 28. 2. 2011 mezi
Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným z věcného břemene a statutárním
městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím povinným z věcného břemene, o ukončení
účinnosti předmětné smlouvy a o zániku všech práv a závazků vyplývajících z předmětné
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/29/2014 Uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným
z věcného břemene a statutárním městem Olomouc jako budoucím
povinným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
2011/00807/OMP/DSB, KÚOK/72596/2009/OMP/HV/BVB, uzavřené dne 18. 4. 2011 mezi
Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným z věcného břemene a statutárním
městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím povinným z věcného břemene, o ukončení
účinnosti předmětné smlouvy a o zániku všech práv a závazků vyplývajících z předmětné
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/15/30/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k mostu přes vodní
tok Baběnec, spočívajícího v umístění a provozování přeložky
STL plynovodu v rámci majetkoprávního vypořádání stavby
„III/44919, III/44920, III/37340, III/44922 Loučany – Náměšť na
Hané, rekonstrukce silnice“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje revokovat
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/2/29/2012 bod 2. 1., ze dne 4. 12. 2012 ve věci zřízení
věcného břemene k mostu ve vlastnictví Olomouckého kraje přes vodní tok Baběnec, mezi
Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností RWE GasNet, s. r. o. jako
oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k mostu ve vlastnictví Olomouckého kraje přes
vodní tok Baběnec, který se nachází na pozemku parc. č. 843 vodní plocha v k.ú. a obci Náměšť
na Hané, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování STL plynovodu včetně jeho
součástí a příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět na most v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami a provozováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a společností RWE GasNet, s. r. o. jako oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši
500,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/31/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen
k částem pozemků v k. ú. Drahotuše v rámci přípravy investiční
akce III/44029 Drahotuše - průtah.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc. č.
2842/8 a parc. č. 1610/12, oba v k.ú. Drahotuše, obec Hranice, spočívajícího v povinnosti
povinného strpět na částech pozemků, podle schválené a Povodím Moravy, s.p. odsouhlasené
projektové dokumentace, umístění a provozování kabelu NN veřejného osvětlení jako stavební
objekt „SO 405 – Ochrana VO“, realizovaný v rámci stavby „III/44029 Drahotuše – průtah“ a dále
v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických osob či právnických osob
na pozemky parc. č. 2842/8 a parc. č. 1610/12, oba v k. ú. Drahotuše za účelem údržby a oprav
tohoto stavebního objektu mezi Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, jako budoucím povinným a
EKOLTES Hranice, a.s., IČ: 61974919, jako budoucím oprávněným a Olomouckým krajem jako
investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 90 dnů po zaměření stavby
a vypracování geometrického plánu, nejpozději však do dne vydání kolaudačního souhlasu se
stavbou „III/44029 Drahotuše – průtah“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu, a to v částce, která bude zjištěna podle platných cenových předpisů,
platných v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku ve výši
obvyklé ceny (minimálně však v hodnotě maximálního regulovaného nájmu pro dané území
analogicky odvozeného z cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen, platného
v době uzavření smlouvy), navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí
jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a veškeré náklady spojené s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv
odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy bude rovněž
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ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést stavbu stavebního objektu „SO 405 Ochrana
VO“.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/32/2014 Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. a obci Šternberk
z vlastnictví města Šternberka do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 5363/1 zast. pl. o výměře 376 m2, dle
geometrického plánu č. 4158 – 81/2014 ze dne 1. 4. 2014 pozemek parc. č. 5363/4 ost. pl.
o výměře 376 m2, v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví města Šternberka, IČ: 00299529, 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/33/2014 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. a obci Kobylá nad Vidnavkou
z vlastnictví obce Kobylá nad Vidnavkou 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. 990/2 ost. pl. o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Kobylá nad
Vidnavkou z vlastnictví obce Kobylá nad Vidnavkou, IČ: 70599971, 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/34/2014 Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví
ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Olomouckého
kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 6932/19 ost. pl., jehož součástí je panelová
komunikace, v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ:
01312774, 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
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UKM/15/35/2014 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Slavonín a v k.ú. Nedvězí u
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a
dálnic ČR do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 291/8 ost. pl., zastavěné silnicí II/570, a dále
pozemků parc. č. 291/13 ost. pl. o výměře 529 m2, parc. č. 291/14 ost. pl. o výměře 734
m2, parc. č. 291/15 ost. pl. o výměře 367 m2, parc. č. 291/17 ost. pl. o výměře 495 m2,
části pozemku parc. č. 291/33 ost. pl. o výměře 3 220 m2, dle geometrického plánu č.
387 – 29/2012 ze dne 26. 4. 2012 pozemek parc. č. 291/33 ost. pl. o výměře 3 220 m2, vše
v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, pozemků parc. č. 1227/11 ost. pl. o výměře
1 080 m2, parc. č. 1227/27 ost. pl. o výměře 546 m2, parc. č. 1227/28 ost. pl. o výměře 78
m2 a parc. č. 1227/29 ost. pl. o výměře 74 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, vše
z vlastnictví ČR –Ředitelství silnic a dálnic ČR 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/36/2014 Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. a obci Prostějov
z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 7691 ost. pl. o výměře 32 m2, dle geometrického plánu
č. 5192-777/2012 ze dne 29. 10. 2012 pozemek parc. č. 7691 díl „a“ o výměře 32 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 7692 ost. pl. o celkové výměře 4 120 m2 v k.ú. a obci Prostějov
z vlastnictví statutárního města Prostějov, IČ: 00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 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/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/37/2014 Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví
statutárního města Přerov do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody o zrušení darovací smlouvy č. 2013/03290/OMP/DSB, uzavřené dne 18. 11.
2013 mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Přerov, jejímž předmětem je bezúplatné
nabytí části pozemku v k.ú. a obci Přerov, a o zrušení všech práv a povinností vyplývajících z této
smlouvy, z důvodu vyhotovení nového geometrického plánu.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 5024 o výměře 43 m2, dle geometrického plánu č.
5906-4/2014 ze dne 28. 1. 2014 pozemek parc. č. 5024/5 o výměře 43 m2, vše v katastrálním
území a obci Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví
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Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/38/2014 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/435 Dub – Tovačov, stavební
úpravy (sloučena z původních staveb II/435 Charváty – hranice
okr. OL/PR a II/435 MÚK – Tovačov, úsek 9 a 10a“), katastrální
území Dub nad Moravou a Tovačov.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1133/117 o výměře 44 m2 v k.ú. a obci Dub nad Moravou
z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 325/10 o výměře 58 m2, parc. č. 325/11 o výměře 36 m2,
parc. č 325/219 o výměře 28 m2, parc. č. 325/222 o výměře 43 m2, parc. č. 362/13 o výměře 58
m2, parc. č 362/14 o výměře 44 m2, parc. č. 362/17 o výměře 93 m2, parc. č. 362/19 o výměře
131 m2, parc. č. 362/20 o výměře 60 m2, parc. č. 362/21 o výměře 19 m2, parc. č. 362/22 o
výměře 58 m2, parc. č. 362/178 o výměře 8 m2, parc. č. 450/4 o výměře 71 m2, parc. č. 450/7 o
výměře 31 m2, parc. č. 450/8 o výměře 31 m2, parc. č. 450/9 o výměře 28 m2, parc. č. 450/10 o
výměře 27 m2, parc. č. 450/78 o výměře 46 m2 a parc. č. 450/85 o výměře 50 m2, vše v k.ú. a
obci Tovačov, id. 1/4 pozemku parc. č. 325/218 o výměře 13 m2 v k.ú. a obci Tovačov a id. 5/16
pozemku parc. č. 450/88 o výměře 26 m2 v k.ú. a obci Tovačov, vše z vlastnictví ČR - Státního
pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj 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/15/39/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc.
č. 635 vodní plocha o výměře cca 35 m2, parc. č. 1920/3 ost. pl. o výměře cca 17 m2, parc. č.
1920/7 ost. pl. o výměře cca 17 m2, parc. č. 1920/10 ost. pl. o výměře cca 21 m2 a parc. č.
1920/11 ost. pl. o výměře cca 6 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Holice mezi statutárním
městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Most ev. č. 570 – 001 Olomouc – Holice“
kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou předmětnou stavbou zastavěny.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/40/2014

Odstranění staveb v k.ú. a obci Šternberk v hospodaření
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Vincentina
-poskytovatele
příspěvkové organizace.

sociálních

služeb

Šternberk,

doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
s demolicí staveb skleníku a žumpy, které jsou součástí pozemku parc. č. 1065/1 zahrada v k.ú.
a obci Šternberk, a jejich následným odstraněním. Demolici a odstranění staveb provede
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace v souladu se
stavebním zákonem a na vlastní náklady.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/41/2014 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č.
14516, uzavřené dne 15. 11. 2004 mezi Střední odbornou školou
obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 jako pronajímatelem a
společností Vodafone Czech Republic a.s. jako nájemcem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 14516, uzavřené dne
15. 11. 2004 mezi Střední odbornou školou obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 jako
pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s. jako nájemcem, jehož obsahem
bude prodloužení doby nájmu o dalších 10 let.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/42/2014 Svěření stavby v k. ú. a obci Kojetín do hospodaření Gymnázia,
Kojetín, Svatopluka Čecha 683.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

svěření stavby heliportu včetně příjezdové komunikace, kabelového vedení NN a ocelového
sloupu s větrným rukávcem, světelným majákem, osvětlujícími reflektory a uzamykatelnou
skříňkou v k.ú. a obci Kojetín dle důvodové zprávy, ve vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, se sídlem Svatopluka Čecha 683, 752
01 Kojetín, IČ: 70259861, a to s účinností od 1. 10. 2014.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/43/2014 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne
29. 5. 2014 a 12. 6. 2014 a nebyly projednány v K – MP:
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 5.
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/15/44/2014 Návrh termínů jednání K-MP na II. pololetí 2014
schvaluje
termíny jednání K – MP na II. pololetí 2014
Výsledek hlasování: Pro/15, Proti/0, Zdržel se/0
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Jaroslav Opršal
předseda komise
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