Usnesení č. 16 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 18. 8. 2014

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/16/1/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú.
a obci Brodek u Konice mezi Olomouckým krajem a obcí Brodek u
Konice
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 53 ost. pl. o výměře
6 m2, parc. č. 54 ost. pl. o výměře 1 118 m2 a parc. č. 798 ost. pl. o výměře 3 919 m2, dle
geometrického plánu č. 519-147/2012 ze dne 18. 1. 2013 část pozemku parc. č. 54 díly „s+p“
o výměře 36 m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č. 17 ost. pl. o celkové výměře 205
m2, část pozemku parc. č. 54 díly „v+t“ o výměře 30 m2, které jsou sloučené do pozemku
parc. č. 40 ost. pl. o celkové výměře 1 304 m2, část pozemku parc. č. 53 díl „h“ o výměře 5
m2 a část pozemku parc. č. 54 díl „k“ o výměře 904 m2, které jsou sloučené do pozemku
parc. č. 42 ost. pl. o celkové výměře 962 m2, část pozemku parc. č. 53 díl „f“ o výměře 1 m2
a část pozemku parc. č. 54 díly „b+d“ o výměře 79 m2, které jsou sloučené do pozemku
parc. č. 48 ost. pl. o celkové výměře 359 m2, část pozemku parc. č. 54 díl „l“ o výměře 69
m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 78 zast. pl. o celkové výměře 216 m2, část
pozemku parc. č. 798 díl „l1“ o výměře 495 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 221/1
ost. pl. o celkové výměře 12 554 m2, část pozemku parc. č. 798 díly „y+c1+w“ o výměře
1 788 m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č. 578/1 ost. pl. o celkové výměře 4 333
m2, část pozemku parc. č. 798 díly „h1+k1“ o výměře 1 539 m2, které jsou sloučené do
pozemku parc. č. 899/1 ost. pl. o celkové výměře 11 051 m2 a část pozemku parc. č. 798 díl
„f1“ o výměře 97 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 1070 ost. pl. o celkové výměře
3 593 m2, vše v k.ú. a obci Brodek u Konice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Brodek u Konice, IČ: 00288055, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 17 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 21 zahrada o výměře 12
m2, parc. č. 40 ost. pl. o výměře 0,16 m2, parc. č. 42 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 48 ost.
pl. o výměře 14 m2, parc. č. 53 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 78 zast. pl. o výměře 11 m2,
parc. č. 221/1 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 578/1 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 899/1
ost. pl. o výměře 36 m2 a parc. č. 1070 ost. pl. o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č.
519-147/2012 ze dne 18. 1. 2013 část pozemku parc. č. 17 díl „r“ o výměře 2 m2, část
pozemku parc. č. 21 díl „o“ o výměře 12 m2, část pozemku parc. č. 40 díl „u“ o výměře 0,16
m2, část pozemku parc. č. 42 díl „j“ o výměře 2 m2, část pozemku parc. č. 48 díly „o1+e“ o
výměře 14 m2, část pozemku parc. č. 53 díl „g“ o výměře 61 m2 a část pozemku parc. č. 78
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díl „n“ o výměře 11 m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č. 54 ost. pl. o celkové výměře
4 166 m2, část pozemku parc. č. 221/1 díl „m1“ o výměře 2 m2, část pozemku parc. č. 578/1
díly „b1+x“ o výměře 33 m2, část pozemku parc. č. 899/1 díl „j1“ o výměře 36 m2 a část
pozemku parc. č. 1070 díl „e1“ o výměře 4 m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č. 798
ost. pl. o celkové výměře 6 289 m2, vše v k.ú. a obci Brodek u Konice, vše z vlastnictví obce
Brodek u Konice, IČ: 00288055, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/2/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú.
Rozstání pod Kojálem, obec Rozstání mezi Olomouckým krajem a
obcí Rozstání.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1888 ost. pl. o výměře
1 804 m2, dle geometrického plánu č. 391-141/2011 ze dne 20. 9. 2012 část pozemku parc.
č. 1888 díl „n“ o výměře 89 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 270/4 ost. pl. o
celkové výměře 1 760 m2, část pozemku parc. č. 1888 díl „d“ o výměře 11 m2, který je
sloučený do pozemku parc. č. 279/1 travní pl. o celkové výměře 1 229 m2, pozemek parc. č.
1888/2 ost. pl. o výměře 220 m2, pozemek parc. č. 1888/3 ost. pl. o výměře 8 m2, pozemek
parc. č. 1888/4 ost. pl. o výměře 682 m2, část pozemku parc. č. 1888 díl „h“ o výměře 129
m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 1889/1 ost. pl. o celkové výměře 484 m2, část
pozemku parc. č. 1888 díl „p“ o výměře 345 m2, který je sloučený do pozemku parc. č.
2018/4 ost. pl. o celkové výměře 1 064 m2, část pozemku parc. č. 1888 díl „q“ o výměře 110
m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 2018/17 ost. pl. o celkové výměře 150 m2, část
pozemku parc. č. 1888 díly „i+j+k+l“ o výměře 137 m2, který je sloučený do pozemku parc. č.
2020/1 ost. pl. o celkové výměře 1 217 m2 a část pozemku parc. č. 1888 díl „m“ o výměře 73
m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 2020/9 ost. pl. o celkové výměře 322 m2, vše
v k.ú. Rozstání pod Kojálem, obec Rozstání, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Rozstání, IČ: 00288721, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 279/1 trvalý travní porost o výměře 22 m2 a parc. č. 1889/1 ost. pl. o
výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 391-141/2011 ze dne 20. 9. 2012 část pozemku
parc. č. 279/1 díly „e+f“ o výměře 22 m2 a část pozemku parc. č. 1889/1 díl „g“ o výměře 16
m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č. 1888/1 ost. pl. o celkové výměře 17 705 m2,
vše v k.ú. Rozstání pod Kojálem, obec Rozstání, vše z vlastnictví obce Rozstání, IČ:
00288721, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/3/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků, dotčených
stavbou „Most ev. č. 4535 – 3 za obcí Uhelná“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit pozemek parc. č. 1165/4 vodní pl. o výměře 4 m2 v k.ú. a
obci Uhelná ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za pozemek parc. č. 2306 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. a
obci Uhelná, ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451. Olomoucký kraj
uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 3 340,- Kč. Účastníci směny uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
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Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/4/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú.
a obci Olšany u Prostějova mezi Olomouckým krajem a obcí
Olšany u Prostějova.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 844/2 ost. pl. o výměře
273 m2 a parc. č. 845/2 ost. pl. o výměře 352 m2, dle geometrického plánu č. 55840325/2012 ze dne 23. 11. 2012 část pozemku parc. č. 844/2 díl „j“ o výměře 33 m2, který je
sloučený do pozemku parc. č. 76/2 ost. pl. o celkové výměře 245 m2, část pozemku parc. č.
844/2 díl „i“ o výměře 240 m2, část pozemku parc. č. 845/2 díl „b“ o výměře 72 m2 a část
pozemku parc. č. 845/2 díl „c“ o výměře 35 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
837/1 ost. pl. o celkové výměře 4 138 m2, část pozemku parc. č. 845/2 díl „a“ o výměře 229
m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 838/3 ost. pl. o celkové výměře 994 m2 a část
pozemku parc. č. 845/2 díl „d“ o výměře 16 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 845/4
ost. pl. o celkové výměře 550 m2, vše v k.ú. a obci Olšany u Prostějova, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Olšany u Prostějova, IČ: 00288560, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 76/2 ost. pl. o výměře
35 m2, parc. č. 839/2 ost. pl. o výměře 56 m2, parc. č. 837/1 ost. pl. o výměře 15 m2 a parc.
č. 845/4 ost. pl. o výměře 0,1 m2, dle geometrického plánu č. 558-40325/2012 ze dne 23. 11.
2012 část pozemku parc. č. 76/2 díl „k“ o výměře 35 m2 a část pozemku parc. č. 839/2 díl
„m“ o výměře 56 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 844/2 ost. pl. o celkové
výměře 5 696 m2, část pozemku parc. č. 837/1 díl „g“ o výměře 15 m2 a část pozemku parc.
č. 845/4 díl „n“ o výměře 0,1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 845/2 ost. pl. o
celkové výměře 4 382 m2, vše v k.ú. a obci Olšany u Prostějova, vše z vlastnictví obce
Olšany u Prostějova, IČ: 00288560, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/5/2014 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. a obci Malé Hradisko
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Malé Hradisko.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1357/1 ost. pl. v k.ú. a
obci Malé Hradisko, zastavěné zrekonstruovanými chodníky, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Malé Hradisko, IČ: 00288454. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/6/2014 Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. a obci
Skrbeň z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Skrbeň.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 582/8 ost. pl. o výměře
47 m2, dle geometrického plánu č. 510-3393/2014 ze dne 25. 6. 2014 pozemek parc. č.
582/10 ost. pl. o výměře 47 m2 v k.ú. a obci Skrbeň z vlastnictví Olomouckého kraje,
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z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Skrbeň, IČ: 00635693. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/7/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Filipová,
k.ú. Velké Losiny a v k.ú. Maršíkov, dotčených stavbou „Oprava
mostu ev. č. 4502-6 Filipová“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 135/3 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. Filipová, obec Loučná nad
Desnou z vlastnictví paní Marie Navrátilové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu
s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemků parc. č. 2055/30 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 2055/31 ost. pl. o výměře
8 m2 a parc. č. 2055/32 vodní pl. o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci Velké Losiny z vlastnictví pana
Petra Klabana do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit pozemky parc. č. 2055/32 vodní plocha o výměře 2 m2 (v
budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, nyní ve vlastnictví pana Petra Klabana) a parc. č.
853/14 vodní plocha o výměře 42 m2, vše v k.ú. Maršíkov, obec Velké Losiny ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za pozemky parc. č. 853/15 ost. pl. o výměře 35 m2 a parc. č. 853/16 ost. pl. o
výměře 5 m2, vše v k.ú. Maršíkov, obec Velké Losiny ve vlastnictví ČR – Lesů České
republiky, s.p., IČ: 42196451. Cenový rozdíl bude stanoven dle znaleckých posudků.
Účastníci směny uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/8/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Měník,
k.ú. Řimice, k.ú. Červená Lhota u Řimic a k.ú. Nová Ves u Litovle
s obcí Bílá Lhota a obcí Měrotín.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 117/62 trvalý travní porost o
výměře 205 m2, parc. č. 117/63 trvalý travní porost o výměře 81 m2, parc. č. 358/4 orná
půda o výměře 2 887 m2 a parc. č. 812/9 ost. pl. o výměře 191 m2, vše v k.ú. Řimice, obec
Bílá Lhota z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bílá Lhota, IČ: 00298662, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 36 trvalý travní porost
o výměře 5 m2, parc. č. 223/1 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 37 trvalý travní porost o
výměře 6 m2 a parc. č. 40/1 trvalý travní porost o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č.
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93-119/2013 ze dne 26. 8. 2013 část pozemku parc. č. 36 díl „a“ o výměře 5 m2 a část
pozemku parc. č. 223/1 díl “b“ o výměře 1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 36/2
ost. pl. o celkové výměře 6 m2, pozemek parc. č. 37/2 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 40/5
ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 40/6 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. Měník, obec Bílá
Lhota a pozemků parc. č. 209/67 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 209/68 ost. pl. o výměře
20 m2, parc. č. 209/69 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 209/71 ost. pl. o výměře 365 m2,
parc. č. 209/72 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 209/73 ost. pl. o výměře 166 m2, parc. č.
209/74 ost. pl. o výměře 98 m2, parc. č. 209/77 ost. pl. o výměře 387 m2, parc. č. 209/87 ost.
pl. o výměře 23 m2 a parc. č. 209/88 ost. pl. o výměře 42 m2, vše v k.ú. Červená Lhota u
Řimic, obec Bílá Lhota a spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 355/19 ost. pl. o
výměře 52 m2 (id. 4/20), parc. č. 355/20 ost. pl. o výměře 3 905 m2 (id. 4/20) a parc. č.
355/22 ost. pl. o výměře 2 283 m2 (id. 4/20), vše v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel, vše
z vlastnictví obce Bílá Lhota, IČ: 00298662, 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.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 355/19 ost. pl. o výměře
52 m2 (id. 3/20), parc. č. 355/20 ost. pl. o výměře 3 905 m2 (id. 3/20) a parc. č. 355/22 ost.
pl. o výměře 2 283 m2 (id. 3/20), vše v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel z vlastnictví
obce Měrotín, IČ: 00635341, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/9/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Medlov u Uničova,
obec Medlov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví pana Pavla Maka.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 3279/2 ost. pl. o výměře cca 80 m2
v k.ú. Medlov u Uničova, obec Medlov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Pavla Maka 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/10/2014 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. a obci Týn nad
Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Muzea
Komenského v Přerově, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Týn nad Bečvou.
předběžně souhlasí
s realizací bezúplatného převodu pozemku(ů), zastavěného místní komunikací, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace
do vlastnictví obce Týn nad Bečvou s tím, že obec zajistí zpracování geometrického plánu na
zaměření místní komunikace. V případě, že se na území obce a ve vlastnictví obce Týn nad
Bečvou budou nacházet pozemky potřebné pro Olomoucký kraj, K-MP předběžně souhlasí
Strana 5 (celkem 24)
Dne 18. 8. 2014 vyhotovila: Ing. Regina Vrbová, odbor majetkový a právní, kontakty: tel: 585508423,
585508416, e-mail: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, a.brenkova@kr-olomoucky.cz

s realizací vzájemných bezúplatných převodů nemovitostí, budou-li se na území obce a
v jejím vlastnictví nacházet pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, popřípadě jiné pozemky
potřebné pro Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/11/2014 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
středisko služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 197 zast. pl. o výměře 560 m2, jehož
součástí je stavba č.p. 150, obč. vyb., pozemek parc. č. 198/1 zast. pl. o výměře 667 m2,
jehož součástí je stavba č.p. 151, obč. vyb., a pozemek parc. č. 198/2 zast. pl. o výměře 365
m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY
SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb
školám, Prostějov, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 13 000 000,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. Záměr Olomouckého kraje
bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj. V případě, že příjem z prodeje předmětných
nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude cenový rozdíl nemovitostí navýšen
o příslušnou platnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/12/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci
Mohelnice mezi Olomouckým krajem a městem Mohelnice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 2977/65 ost. pl. o celkové
výměře 132 m2, dle geometrického plánu č. 2366 – 11/2014 ze dne 6. 4. 2014 pozemky parc. č.
2977/228 ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 2977/230 ost. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 2977/234
ost. pl. o výměře 10 m2, části pozemku parc. č. 2977/189 ost. pl. o celkové výměře 167 m2, dle
geometrického plánu č. 2366 – 11/2014 ze dne 6. 4. 2014 pozemky 2977/235 ost. pl. o výměře
49 m2, parc. č. 2977/236 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 2977/237 ost. pl. o výměře 30 m2 a
parc. č. 2977/238 ost. pl. o výměře 39 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 2520/10 ost. pl. o výměře 207 m2 a parc. č. 2977/64
ost. pl. o výměře 125 m2, dle geometrického plánu č. 2366 – 11/2014 ze dne 6. 4. 2014 pozemky
parc. č. 2520/10 díl „a“ o výměře 207 m2 a parc. č. 2977/64 díl „b“ o výměře 125 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 2520/161 ost. pl. o výměře 332 m2, částí pozemků parc. č.
2977/143 ost. pl. o výměře 35 m2, parc. č. 2977/144 ost. pl. o výměře 61 m2 a parc. č. 2977/206
ost. pl. o výměře 40 m2, dle geometrického plánu č. 2366 – 11/2014 ze dne 6. 4. 2014 pozemky
parc. č. 2977/143 díl „h“ o výměře 35 m2, parc. č. 2977/144 díl „i“ o výměře 61 m2 a parc. č.
2977/206 díl „j“ o výměře 40 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2977/240 ost. pl. o
výměře 136 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.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

Strana 6 (celkem 24)
Dne 18. 8. 2014 vyhotovila: Ing. Regina Vrbová, odbor majetkový a právní, kontakty: tel: 585508423,
585508416, e-mail: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, a.brenkova@kr-olomoucky.cz

UKM/16/13/2014 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 minimální 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.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

nevyhovět žádosti paní Petry Dlouhé, paní Jany Ehrenbergerové a paní Mgr. Hany Marešové o
odkoupení jejich spoluvlastnického podílu, o celkové 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 jejich podílového spoluvlastnictví do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, za kupní cenu ve výši

ve výši 4 037 270,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/14/2014 Pronájem nemovitostí v k.ú. Přerov, v k.ú. Bochoř
a v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve
výpůjčce společnosti Regionální letiště Přerov a.s.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje pronajmout na dobu neurčitou pozemek parc. č. 4424
v katastrálním území Troubky nad Bečvou, obec Troubky, pozemky parc. č. 1004/3, parc.
č. 1004/4, parc. č. 1005/4, parc. č. 1085/7, parc. č. 1085/9 a parc. č. 1085/11, vše v
katastrálním území Bochoř, obec Bochoř, pozemky parc. č. 6900/63, parc. č. 6900/98, parc.
č. 6900/103, parc. č. 6900/169, parc. č. 6900/170, parc. č. 6900/280, parc. č. 6900/285, parc.
č. 6900/287, parc. č. 6900/404, parc. č. 6900/423, parc. č. 6900/428, parc. č 6900/455, parc.
č. 6900/600, parc. č. 6900/602, parc. č. 6900/614, parc. č. 6900/615, parc. č. 6900/616, parc.
č. 6900/631, parc. č. 6900/638, parc. č. 6900/682, parc. č. 6900/683, parc. č. 6900/691, parc.
č. 6900/698, parc. č. 6900/703, parc. č. 6900/714, parc. č. 6900/715, parc. č. 6900/777, parc.
č. 6900/900, parc. č. 6900/907, parc. č. 6900/908, parc. č. 6900/951, parc. č. 6900/954, parc.
č. 6900/957, parc. č. 6932/20, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – zemědělská stavba,
parc. č. 6932/23, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – zemědělská stavba, parc.
č. 6932/24, parc. č. 6932/27 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 5/6 k pozemku parc. č.
6900/434, vše v katastrálním území a obci Přerov, se všemi součástmi a příslušenstvím.
Nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách s uvedením účelu pronájmu a výše
nájemného za m2 a rok. Opravy a běžnou údržbu předmětu nájmu bude vlastním nákladem
provádět nájemce. Náklady za dodávky energií a další obdobné náklady bude vlastním
nákladem hradit nájemce.
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Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/15/2014 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Mohelnice,
zastavěného silnicí II/444 z vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s.p., do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 3015/13 ostatní plocha o výměře 38 m2 v k.ú. a obci Mohelnice
z vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
17 580,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH a za podmínek stanovených Povodím
Moravy, s.p. 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/16/16/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemku určeného
k realizaci stavby Olomouckého kraje „Dub nad Moravou – hranice
okresu – rekonstrukce silnice“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/27/2014, bod 4.2., ze dne
20. 6. 2014 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 1334/11 orná půda o výměře cca 59 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub
nad Moravou mezi Evou Hudečkovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č.
1334/11 orná půda o výměře cca 59 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou mezi
Ing. Olgou Peřichovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Dub nad Moravou – hranice okresu – rekonstrukce silnice“
kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve výši 100,- Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o
budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/17/2014 Odkoupení částí pozemků v k.ú. Ludéřov, obec
Drahanovice z vlastnictví paní Květoslavy Šléglové a paní Jarmily
Dohnálkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení částí pozemků parc. č. 49 zahrada o výměře 77 m2 a parc. č. 990 ost. pl. o výměře
20 m2, dle geometrického plánu č. 299-25a/2014 ze dne 7. 2. 2014 pozemky parc. č. 49/2 ost. pl.
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o výměře 77 m2 a parc. č. 990/2 ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice
z vlastnictví paní Květoslavy Šléglové 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.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 53 zahrada o výměře 81 m2, dle geometrického plánu č. 29925b/2014 ze dne 7. 2. 2014 pozemek parc. č. 53/2 ost. pl. o výměře 81 m2 v k.ú. Ludéřov, obec
Drahanovice z vlastnictví paní Jarmily Dohnálkové 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.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/18/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků
Chudobín, obec Litovel, zastavěných krajskou silnicí II/373.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

v k.ú.

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č.
133-11/2014 ze dne 7. 2. 2014 část pozemku parc. č. 44/6 díl „a“ o výměře 27 m2, který je
sloučený do pozemku parc. č. 338/5 ost. pl. o celkové výměře 21 998 m2 v k.ú. Chudobín, obec
Litovel ze společného jmění manželů Vladimíry a Grigoriuse Zacharopulosových 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.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 20/1 zahrada o výměře 21 m2, dle geometrického plánu č.
134-8b/2014 ze dne 7. 2. 2014 část pozemku parc. č. 20/1 díl „a“ o výměře 21 m2, který je
sloučený do pozemku parc. č. 338/5 ost. pl. o celkové výměře 21 992 m2 v k.ú. Chudobín, obec
Litovel z vlastnictví pana Petra Jaroše 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.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 343/2 trvalý travní porost o výměře 19 m2, dle
geometrického plánu č. 134-8a/2014 ze dne 7. 2. 2014 část pozemku parc. č. 343/2 díl „b“ o
výměře 19 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 338/5 ost. pl. o celkové výměře 21 990
m2 v k.ú. Chudobín, obec Litovel z vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/16/19/2014 Odkoupení částí pozemků v k.ú. Slavětín u Litovle,
obec Slavětín z vlastnictví MUDr. Vladislava Moťky do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení částí pozemků parc. č. 60/11 orná půda a parc. č. 92/7 zahrada, zastavěných garáží,
oba v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín z vlastnictví MUDr. Vladislava Moťky do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/20/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemku dotčeného
stavbou „Most ev.č. 4491-4 za obcí Plinkout“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

své usnesení č. UZ/17/25/2010, bod 4. 7., ze dne 13. 12. 2010, ve věci uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1070/4 v k.ú. a obci Šumvald
mezi spoluvlastníky panem Janem Riedlem (id. 1/2) a panem Josefem Riedlem (id. 1/2) jako
budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, a to z důvodu uzavření
řádné kupní smlouvy na předmětný pozemek.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 1070/4 orná půda o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č.
464-571/2011 ze dne 9. 5. 2014 pozemek parc. č. 1793/5 orná půda o výměře 29 m2 v k.ú. a
obci Šumvald z podílového spoluvlastnictví pana Jana Riedla (id. 1/2) a pana Josefa Riedla (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/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1082/2 orná půda o výměře 27 m2, dle geometrického
plánu č. 464-571/2011 ze dne 9. 5. 2014 pozemek parc. č. 1793/4 orná půda o výměře 27 m2
v k.ú. a obci Šumvald z vlastnictví obce Šumvald, IČ: 00299537, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/21/2014 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.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej pozemku parc. č. st. 770
zast. pl. o výměře 405 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, objekt technické
vybavenosti, a části 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, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společností Prima mateřská škola,
s.r.o., IČ: 25367323, za kupní cenu ve výši 3 000 000,- Kč za podmínek dle důvodové
zprávy. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od vybudování oplocení a
samostatných inženýrských sítí. Nabyvatel bude minimálně po dobu sedmi let využívat
předmětné nemovitosti za účelem provozování mateřské školky. Nabyvatel vybuduje na
své náklady oplocení nemovitých věcí a samostatné inženýrské sítě nejpozději do 30. 9.
2015. Ve prospěch Olomouckého kraje bude k předmětným nemovitostem zřízeno
předkupní právo. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude na předmětné nemovitosti uzavřena
smlouva o nájmu nemovitých věcí mezi Střední průmyslovou školou Hranice jako
pronajímatelem a společností Prima mateřská škola, s.r.o. jako nájemcem.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odprodej pozemku parc. č. st. 770 zast. pl. o výměře 405 m2, jehož součástí je budova bez
čp/če, objekt technické vybavenosti, a části 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, do vlastnictví společnosti Prima mateřská škola, s.r.o. za kupní cenu ve výši
3 000 000,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy. Kupní cena bude uhrazena před
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nabyvatel bude
minimálně po dobu sedmi let využívat předmětné nemovitosti za účelem provozování
mateřské školky. Ve prospěch Olomouckého kraje bude k předmětným nemovitostem
zřízeno předkupní právo. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/1, Zdržel se/0

UKM/16/22/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k
částem pozemků v k.ú. a obci Jeseník mezi Olomouckým krajem
jako povinným z věcného břemene a společností Web4Soft
Internet s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene.
K-MP a odbor majetkový a právní navrhují Radě Olomouckého kraje doporučit
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene k částem pozemků parc. č. 2373/14 ostatní plocha a parc. č. 2373/16
ostatní plocha, oba v k.ú. a obci Jeseník, spočívajícího v právu umístění a
provozování podzemního vedení sítě elektronických komunikací – datových
rozvodů na (v) předmětných pozemcích, v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném
rozsahu dopravními mechanizačními prostředky na předmětné pozemky
v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo
odstraňováním tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 6348163/2013 ze dne 23. 8. 2013 mezi Olomouckým krajem jako povinným a společností
Web4Soft Internet s.r.o., IČ: 28595734, jako oprávněným z věcného břemene.
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Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši
3 150,- Kč, 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.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/23/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
(v) části pozemku v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a
společností O2 Czech Republic a.s. 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. 373/2 ost. pl. v k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívajícího v právu zřízení a provozování podzemního
komunikačního vedení v části předmětného pozemku a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a
vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 931-576.2/2013 ze dne
15. 1. 2014, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností O2
Czech Republic a.s., IČ: 60193336, jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou
úhradu ve výši 3 750,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/24/2014 Uzavření dohody o zrušení věcných břemen v k.ú.
a obci Konice.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody o zrušení věcného břemene k pozemku parc. č. 1447 zahrada v k.ú. a obci
Konice mezi Olomouckým krajem a podílovými spoluvlastníky předmětného pozemku - panem
Janem Havelkou (id. 1/6), panem Ing. Lubomírem Havelkou (id. 1/6), panem Petrem Havelkou
(id. 1/6) a paní Danuší Havelkovou (id. 1/2), které je obsahem smlouvy o zřízení věcného
břemene č.j. NZ 82/55, N 47/55, (usnesení soudu číslo deníku 818/1955) ze dne 28. 7. 1955.
Správní poplatek k návrhu na zahájení řízení o povolení výmazu vkladu práv odpovídajících
věcnému břemenu z katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/25/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene k částem pozemků, vše v k. ú. Jeseník ke stavbě
Obnova vodovodu a kanalizace, zklidnění ulice Školní
a Komenského, Jeseník.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

K-MP a odbor majetkový a právní navrhují Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 2448/2 v katastrálním území Jeseník, obec Jeseník, spočívajícího v právu
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uložení a provozování vedení vodovodu, umístění hydrantu a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozování
a odstraňováním tohoto zařízení, vybudovaného v rámci stavby Obnova vodovodu a kanalizace,
zklidnění ulice Školní a Komenského, Jeseník, mezi Olomouckým krajem, IČ: 60609460, jako
budoucím povinným z věcného břemene a společností VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka,
a.s., IČ: 65138066, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou a 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. Smlouva o zřízení věcného
břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne ukončení stavebních prací na
stavbě „Obnova vodovodu a kanalizace, zklidnění ulice Školní a Komenského, Jeseník“. Náklady
spojené se zřízením věcného břemene uhradí budoucí oprávněný.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/26/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti k částem pozemků v k.ú. Klenovice
na Hané a v k.ú. Ivaň na Hané pro investiční akci „III/4345
Klenovice - Ivaň“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech
pozemků parc. č. 1003 vodní plocha, parc. č. 1005/1 vodní plocha, parc. č. 1005/2 ostatní plocha,
vše v k.ú. Klenovice na Hané, obec Klenovice na Hané, a na částech pozemků parc. č. 644/1
ostatní plocha, parc. č. 644/2 vodní plocha, parc. č. 645 vodní plocha, vše v k.ú. Ivaň na Hané,
obec Ivaň, spočívající v právu umístění stavby „III/4345 Klenovice – Ivaň“ na částech
předmětných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem provádění
údržby a oprav stavby „III/4345 Klenovice – Ivaň“ mezi Olomouckým krajem jako budoucím
oprávněným ze služebnosti a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, jako budoucím povinným ze
služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po
zaměření stavby a vypracování geometrického plánu, avšak před kolaudací stavby. Služebnost
bude zřízena 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 stanoveného dle ceníku Povodí Moravy, s.p., který vychází z cen doporučených
Ministerstvem financí ČR pro nepodnikatelské pronájmy pozemků, uvedených v cenovém výměru
Ministerstva financí ČR pro daný kalendářní rok, tj. 9,- Kč/m2 a rok. K hodnotě služebnosti bude
připočtena příslušná sazba DPH platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících
služebnosti do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy bude ustanovení o oprávnění
Olomouckého kraje provést stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/27/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti k částem pozemků v k. ú. Hněvotín
pro investiční akci „II/570 Hněvotín – rekonstrukce silnice“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
k částem pozemků parc. č. 1030/1 a parc. č. 1032/1, oba v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín,
spočívající v právu užívání částí předmětných pozemků za účelem zřízení (uložení), provozu,
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údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě mezi Olomouckým krajem IČ:
60609460, jako budoucím obtíženým a O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, jako budoucím
oprávněným. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu se stavbou „II/570 Hněvotín – rekonstrukce
silnice“. Služebnost zahrnuje i právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za
účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost inženýrské sítě bude
zřízena na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč, navýšenou
o příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj jako stavebník vynucené překládky
komunikačního zařízení uhradí O2 Czech Republic a.s. částku 200,- Kč. Vzhledem ke
skutečnosti, že pohledávky jsou vzájemné, dojde k jejich započtení. Budoucí obtížený uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě včetně
správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících služebnosti inženýrské sítě do katastru
nemovitostí. Součástí smlouvy bude ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
uvedenou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/28/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti k částem pozemků v k. ú. Hněvotín
pro investiční akci „II/570 Hněvotín – rekonstrukce silnice“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
částech pozemků parc. č. 56 ostatní plocha, parc. č. 204 ostatní plocha, parc. č. 456/1 ostatní
plocha, parc. č. 1066/2 ostatní plocha a parc. č. 1136 ostatní plocha, parc. č. 54/4 zahrada, parc.
č. 213/30 ostatní plocha, parc. č. 213/31 ostatní plocha a parc. č. 213/36, vše v k.ú. Hněvotín,
obec Hněvotín, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení, mezi O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, jako budoucím oprávněným,
obcí Hněvotín, IČ: 00298913, jako budoucím obtíženým a Olomouckým krajem, IČ: 60609460,
jako stavebníkem vynucené překládky komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši
200,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, která bude uhrazena Olomouckým krajem
budoucímu obtíženému. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu se stavbou „II/570
Hněvotín – rekonstrukce silnice“. Veškeré náklady se zřízením služebnosti uhradí Olomoucký
kraj. Součástí smlouvy bude ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše uvedenou
stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/29/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene k části pozemku v k. ú. Přerov, v rámci přípravy
investiční akce „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic,
Dluhonská“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č.
5084/13 v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení a 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 mezi Olomouckým
krajem IČ: 60609460, jako budoucím povinným z věcného břemene a O2 Czech Republic a.s.,
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IČ: 60193336, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného
břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu se
stavbou „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu
DPH. Budoucí oprávněný 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.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/30/2014 Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene k částem pozemků, vše v k. ú. Přerov, v rámci
přípravy investiční akce „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic,
Dluhonská“.
doporučuje
Radě
Olomouckého
kraje
schválit
uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k
1.

částem pozemků parc. č. 3401/1 a parc. č. 3412/1, oba v katastrálním území Přerov,
obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování vedení sdělovacích kabelů a 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 mezi MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, jako budoucím
povinným z věcného břemene, Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ:
70994234, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
budoucím investorem,

2.

částem pozemků parc. č. 3492/1 a parc. č. 3492/11, oba v katastrálním území Přerov,
obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování vedení sdělovacích kabelů a 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 mezi CREAM uzavřeným investičním fondem, a. s.,
IČ: 28545320, jako budoucím povinným z věcného břemene, Správou železniční dopravní
cesty, státní organizací, IČ: 70994234, jako budoucím oprávněným z věcného břemene
a Olomouckým krajem jako budoucím investorem,

3.

částem pozemků parc. č. 3401/1 a parc. č. 3412/1, oba v katastrálním území Přerov,
obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování vedení vodovodu a 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 mezi MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, jako budoucím
povinným z věcného břemene, Vodovody a kanalizacemi Přerov, a. s., IČ: 47674521, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako budoucím
investorem,

4.

částem pozemků parc. č. 3492/1, parc. č. 3492/10, vše v katastrálním území Přerov,
obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování vedení vodovodu a 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 mezi CREAM uzavřeným investičním fondem, a. s.,
IČ: 28545320, jako budoucím povinným z věcného břemene, Vodovody a kanalizacemi
Přerov, a. s., IČ: 47674521, jako budoucím oprávněným z věcného břemene
a Olomouckým krajem jako budoucím investorem,

5.

částem pozemků parc. č. 3401/1 a parc. č. 3412/1, oba v katastrálním území Přerov,
obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního vedení veřejného
osvětlení, umístění stožárů veřejného osvětlení a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném
rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti se
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zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení
mezi MJM Litovel a.s, IČ: 45193592, jako budoucím povinným z věcného břemene,
statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako budoucím investorem,
6.

částem pozemků parc. č. 3492/1, parc. č. 3492/11 a parc. č. 3492/12, vše v katastrálním
území Přerov, obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního
vedení veřejného osvětlení, umístění stožárů veřejného osvětlení a 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 mezi CREAM uzavřený investiční fond, a. s., IČ:
28545320, jako budoucím povinným z věcného břemene, statutárním městem Přerov,
IČ: 00301825, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem
jako budoucím investorem,

7.

části pozemku parc. č. 6552/2 v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího
v právu uložení a provozování podzemního vedení veřejného osvětlení, umístění stožárů
veřejného osvětlení a 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 mezi
Přerovskou kapitálovou společností s. r. o., IČ: 25352571, jako budoucím povinným
z věcného břemene, statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako budoucím
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako budoucím investorem,

8.

spoluvlastnickému podílu (id. ½) části pozemku parc. č. 6850/4 v katastrálním území
Přerov, obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního vedení
veřejného osvětlení, umístění stožárů veřejného osvětlení a v právu vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek
v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním
tohoto zařízení mezi Daliborem Krbílkem jako budoucím povinným z věcného břemene,
statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako budoucím investorem,

9.

spoluvlastnickému podílu (id. ½) části pozemku parc. č. 6850/4 v katastrálním území
Přerov, obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního vedení
veřejného osvětlení, umístění stožárů veřejného osvětlení a v právu vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek
v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním
tohoto zařízení mezi Ivanou Dimitrovovou jako budoucím povinným z věcného břemene,
statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako budoucím investorem,

10. části pozemku parc. č. 3401/1 v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího
v právu uložení a provozování podzemního vedení veřejného osvětlení, umístění stožárů
veřejného osvětlení a 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 mezi MJM
Litovel a.s., IČ: 45193592, jako budoucím povinným z věcného břemene, PRECHEZOU
a.s., IČ: 26872307, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým
krajem jako budoucím investorem,
s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu se stavbou „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“.
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. 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
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odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
doporučuje
Radě
Olomouckého
kraje
schválit
uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k
1.

části pozemku parc. č. 3412/15 v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího
v právu uložení a provozování vedení sdělovacích kabelů a v právu vstupovat a vjíždět v
nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek
v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním
tohoto zařízení mezi ČR – Generálním ředitelstvím cel, IČ: 71214011, jako budoucím
povinným z věcného břemene, Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ:
70994234, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
budoucím investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do
šesti měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu se stavbou „II/436 Přerov – úprava
křižovatky silnic, Dluhonská“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu stanovenou dle Zásad pro oceňování majetku státu, dle zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů. 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.

2.

části pozemku parc. č. 3412/15 v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího
v právu uložení a provozování vedení vodovodu a v právu vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek
v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním
tohoto zařízení mezi ČR – Generálním ředitelstvím cel, IČ: 71214011, jako budoucím
povinným z věcného břemene, Vodovody a kanalizacemi Přerov, a. s., IČ: 47674521, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako budoucím
investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do šesti
měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu se stavbou „II/436 Přerov – úprava
křižovatky silnic, Dluhonská“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu stanovenou dle Zásad pro oceňování majetku státu, dle zákona
151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů. 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.

3.

části pozemku parc. č. 3412/15 v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího
v právu uložení a provozování podzemního vedení veřejného osvětlení, umístění stožárů
veřejného osvětlení a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními
a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení mezi ČR –
Generálním ředitelstvím cel, IČ: 71214011, jako budoucím povinným z věcného břemene,
statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako budoucím investorem. Smlouva o zřízení věcného
břemene bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců ode dne vydání kolaudačního
souhlasu se stavbou „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou dle Zásad
pro oceňování majetku státu, dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně
některých zákonů. 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.

4.

částem pozemků parc. č. 4943/2 a parc. č. 5084/23, oba v katastrálním území Přerov,
obec Přerov, spočívajícího v právu uložení a provozování vedení sdělovacích kabelů a v
právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky
na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami
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nebo odstraňováním tohoto zařízení mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako
budoucím povinným z věcného břemene, Správou železniční dopravní cesty, státní
organizací, IČ: 70994234, jako budoucím oprávněným z věcného břemene
a Olomouckým krajem jako budoucím investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu se
stavbou „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na
vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
5.

částem pozemků parc. č. 3473/1, parc. č. 3477, parc. č. 4943/1 a parc. č. 5084/23, vše
v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího v právu v právu uložení a
provozování vedení vodovodu, umístění hydrantu a 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 mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako budoucím povinným
z věcného břemene, Vodovody a kanalizacemi Přerov, a. s., IČ: 47674521, jako budoucím
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako budoucím investorem.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu se stavbou „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic,
Dluhonská“. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně
správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru
nemovitostí.

6.

části pozemku parc. č. 4943/2 v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího
v právu uložení a provozování podzemního vedení veřejného osvětlení, umístění stožárů
veřejného osvětlení a 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 mezi
statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako budoucím povinným z věcného břemene,
PRECHEZOU a.s., IČ: 26872307, jako budoucím oprávněným z věcného břemene
a Olomouckým krajem jako budoucím investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu se
stavbou „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na
vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí.

7.

části pozemku parc. č. 5084/23 v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího
v právu umístění a provozování kanalizace a kanalizačních šachet, a 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 mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako
budoucím povinným z věcného břemene, ČR – Generálním ředitelstvím cel,
IČ: 71214011, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem
jako budoucím investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
nejpozději do šesti měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu se stavbou „II/436
Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou dle Zásad pro oceňování majetku státu,
dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů. 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.
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8.

části pozemku parc. č. 5084/23 v katastrálním území Přerov, obec Přerov, spočívajícího
v právu umístění a provozování vedení přípojky vodovodu a 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 mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako budoucím povinným
z věcného břemene, ČR – Generálním ředitelstvím cel, IČ: 71214011, jako budoucím
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako budoucím investorem.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců ode dne
vydání kolaudačního souhlasu se stavbou „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic,
Dluhonská“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
stanovenou dle Zásad pro oceňování majetku státu, dle zákona 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a změně některých zákonů. 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.

Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/31/2014 Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene k částem pozemků, vše v k. ú. Jeseník ke stavbě
REKO MS Jeseník – Komenského +1
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.
č. 2448/5 v katastrálním území Jeseník, obec Jeseník, spočívajícího v právu zřídit a provozovat
na předmětných pozemcích vedení plynovodní přípojky a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozování
a odstraňováním tohoto zařízení, vybudovaného v rámci stavby REKO MS Jeseník –
Komenského +1, mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene
a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 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.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu se stavbou „REKO MS Jeseník – Komenského +1“. Náklady spojené se
zřízením věcného břemene uhradí budoucí oprávněný.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/32/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k části pozemku v
k. ú. Ústí pro investiční akci „II/439 Ústí - průtah a hranice okr. VS“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
k části pozemku parc. č. 1371 v k.ú. Ústí, obec Ústí, spočívajícího v právu uložení a provozování
kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními
a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem, IČ:
60609460, jako budoucím povinným a obcí Ústí, IČ: 00600849, jako budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu se stavbou „II/439 Ústí – průtah a hranice okr. VS“. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
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s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad
práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy bude
ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše uvedenou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/33/2014 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. a obci Kolšov
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého kraje
Olomouckého kraje nevyhovět

doporučit

Zastupitelstvu

návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 258/2 ost. pl. o výměře 337 m2 v k.ú. a obci Kolšov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu nepotřebnosti
předmětného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/34/2014 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kovářov u
Potštátu, obec Potštát z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do
vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého kraje
Olomouckého kraje nevyhovět

doporučit

Zastupitelstvu

návrhu Ministerstva obrany na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1706 ost. pl. o výměře
6 834 m2 v k.ú. Kovářov u Potštátu, obec Potštát z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do
vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu, že silnice na předmětném pozemku neplní
charakter krajské silnice III. třídy.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/35/2014 Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. a obci
Prostějov z vlastnictví statutárního města Prostějov do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Domova důchodců Prostějov,
příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 6020/134 ost. pl. a parc. č. 7642/1 ost. pl. o
celkové výměře cca 187 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví statutárního města
Prostějov, IČ: 00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Domova
důchodců Prostějov, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/36/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemku pro realizaci
investiční akce Olomouckého kraje „III/37354, III/36618 Horní
Štěpánov“ formou bezúplatného převodu z vlastnictví ČR –
Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Olomouckého kraje
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1438 zahrada o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 532-46/2014 ze dne 12. 5. 2014 pozemek parc. č. 1438/2
zahrada o výměře 3 m2 v k.ú. Horní Štěpánov, obec Horní Štěpánov, z vlastnictví ČR –
Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Státním
pozemkovým úřadem. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/37/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků pro realizaci
investiční akce „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1042/1 ostatní plocha o výměře 84 m2, dle
geometrického plánu č. 308-77/2014 ze dne 26. 6. 2014 pozemek parc. č. 1042/3 ostatní plocha
o výměře 84 m2, v k.ú. Hostice, obec Ruda nad Moravou, a části pozemku parc. č. 1021/1 ostatní
plocha o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 514-78/2014 ze dne 11. 7. 2014 pozemek
parc. č. 1021/6 ostatní plocha o výměře 4 m2, oba v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov,
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Olomoucký
kraj 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/16/38/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na
bezúplatný převod plynovodní přípojky, realizované stavbou REKO
MS Jeseník – Komenského +1
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatné nabytí PE plynovodní
přípojky v délce cca 65 m v pozemcích parc. č. 389 a parc. č. 393, oba v katastrálním
území Jeseník, obec Jeseník, vybudovaných v rámci stavby „REKO MS Jeseník –
Komenského +1“, mezi Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a společností
RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, jako budoucím dárcem. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„REKO MS Jeseník – Komenského +1“. Budoucí dárce uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/39/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků určených
k realizaci investiční akce Olomouckého kraje „II/436 Přerov –
úprava křižovatky silnic, Dluhonská“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc.
č. 6568/11 ostatní plocha o výměře cca 1159 m2, parc. č. 6569/2 zahrada o výměře cca 266 m2,
parc. č. 4943/1 ostatní plocha o výměře cca 138 m2, parc. č. 3473/1 ostatní plocha o výměře cca
122 m2, parc. č. 5084/23 ostatní plocha o výměře cca 585 m2, parc. č. 3477 ostatní plocha o
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výměře cca 106 m2, parc. č. 5084/21 ostatní plocha o výměře cca 90 m2, parc. č. 5084/22
ostatní plocha o výměře cca 49 m2 a parc. č. 4943/2 ostatní plocha o výměře cca 136 m2, vše
v k.ú. Přerov, obec Přerov mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, 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 „II/436
Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich
části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí náklady
spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/40/2014 Odstranění stavby v k.ú. a obci Šumperk
v hospodaření Dětského centra Pavučinka Šumperk, příspěvková
organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
s demolicí stavby kyslíkové stanice, která je součástí pozemku parc. č. st. 4022 zast. pl. o výměře
26 m2 v k.ú. a obci Šumperk, a jejím následným odstraněním. Demolici a odstranění stavby
zajistí Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace na vlastní náklady a
v souladu s právními předpisy, zejména se stavebním zákonem.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/41/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Paršovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední lesnické
školy, Hranice, Jurikova 588, do vlastnictví pana Romana Jedličky.
ukládá odboru majetkovému a právnímu
svolat jednání na místě samém za účasti člena K – MP pana Františka Landsingera, ředitele
Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, pana Romana Jedličky, zástupce odboru
školství, mládeže a tělovýchovy a zástupce odboru majetkového a právního.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/42/2014 Nepotřebný nemovitý majetek příspěvkových
organizací Olomouckého kraje.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
vzít předložený seznam nepotřebných nemovitých věcí v hospodaření příspěvkových organizací
Olomouckého kraje na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/16/43/2014 Odprodej nemovitostí v k.ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4, a z hospodaření
Vlastivědného muzea v Olomouci.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. st. 360 zast. pl. o výměře 446 m2,
jehož součástí je stavba č.p. 153, Klášterní Hradisko, zemědělská stavba, pozemek parc. č.
st. 38 zast. pl. o výměře 191 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba,
pozemek parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,
zemědělská stavba, pozemek parc. č. st. 358 zast. pl. o výměře 939 m2, jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemek parc. č. st. 359 zast. pl. o výměře 229
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m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemek parc. č. st. 361
zast. pl. o výměře 270 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba,
pozemek parc. č. st. 362 zast. pl. o výměře 335 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,
zemědělská stavba, pozemek parc. č. st. 363 zast. pl. o výměře 412 m2, jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemky parc. č. 155 ost. pl. o výměře 640 m2,
parc. č. 66/1 ost. pl. o výměře 4 723 m2, parc. č. 58/5 ost. pl. o výměře 113 m2 a parc. č.
129/5 ost. pl. o výměře 4 018 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi
součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4, a dále část pozemku parc. č. st. 10/2 zast. pl. o
výměře 805 m2, dle geometrického plánu č. 318 – 82/2013 ze dne 12. 6. 2013 pozemek
parc. č. st. 10/2 zast. pl. o výměře 805 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,
zemědělská stavba, pozemek parc. č. st. 357 zast. pl. o výměře 51 m2, jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemek parc. č. 66/6 ost. pl. o výměře 17 m2 a
část pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře 497 m2, dle geometrického plánu č.
318 – 82/2013 ze dne 12. 6. 2013 pozemek parc. č. 129/8 ost. pl. o výměře 497 m2, vše
v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, vše do
vlastnictví společnosti ENERGREEN PROJEKT s.r.o., IČ: 26880342, za kupní cenu v
celkové výši 4 500 000,- Kč. S kupní smlouvou bude současně uzavřena smlouva o zřízení
věcného břemene na část pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, spočívajícího v právu chůze a jízdy, a to ve prospěch společnosti ENERGREEN
PROJEKT s.r.o., IČ: 26880342, za jednorázovou úhradu ve výši 18 810,- 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/16/44/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků
v k.ú. a obci Dubicko mezi Olomouckým krajem a obcí Dubicko.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1661/1 ost. pl. o výměře
10 m2, dle geometrického plánu č. 844-95/2014 ze dne 26. 6. 2014 pozemek parc. č. 1661/8 ost.
pl. o výměře 10 m2, části pozemku parc. č. 1236/18 ost. pl. o celkové výměře 54 m2, dle
geometrického plánu č. 849-118/2014 ze dne 27. 6. 2014 pozemky parc. č. 1236/64 ost. pl. o
výměře 36 m2, parc. č. 1236/65 ost. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1236/66 ost. pl. o výměře 14
m2, části pozemku parc. č. 1661/1 ost. pl. o celkové výměře 949 m2, dle geometrického plánu č.
850-121/2014 ze dne 9. 7. 2014 pozemky parc. č. 1661/10 ost. pl. o výměře 32 m2, parc. č.
1661/11 ost. pl. o výměře 22 m2, parc. č. 1661/12 ost. pl. o výměře 166 m2, parc. č. 1661/13
vodní pl. o výměře 37 m2, parc. č. 1661/14 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 1661/15 ost. pl. o
výměře 24 m2, parc. č. 1661/18 ost. pl. o výměře 412 m2 a parc. č. 1661/19 ost. pl. o výměře 128
m2, vše v k.ú. a obci Dubicko z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dubicko, IČ: 00302538, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1608/2 ost.
pl. o výměře 91 m2, dle geometrického plánu č. 850-121/2014 ze dne 9. 7. 2014 pozemek parc.
č. 1608/83 ost. pl. o výměře 91 m2 v k.ú. a obci Dubicko z vlastnictví obce Dubicko, IČ:
00302538, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0
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V Olomouci dne 18. 8. 2014
……………………………….
Jaroslav Opršal
předseda komise
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