Usnesení č. 18 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 20. 10. 2014

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/18/1/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Opatovice u Hranic,
obec Opatovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
společného jmění manželů Miluše a Josefa Dostálových.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1611/2 ost. pl. o výměře 60 m2, dle
geometrického plánu č. 1611/4 ost. pl. o výměře 60 m2, v k.ú. Opatovice u Hranic, obec
Opatovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Miluše a Josefa Dostálových 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/2/2014 Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Velká u
Hranic, obec Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Hranice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 2233/12 ost. pl. o výměře
97 m2, dle geometrického plánu č. 468 – 124b/2014 ze dne 19. 6. 2014 pozemek parc. č.
2233/14 ost. pl. o výměře 97 m2, v k.ú. Velká u Hranic, obec Hranice, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
města Hranice, IČ: 00253961. 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/3/2014

Odprodej pozemku v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
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Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění
manželů Martiny a Martina Kukulových.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 304/1 zahrada o výměře 746 m2
v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů
Martiny a Martina Kukulových za kupní cenu ve výši 384 000,- Kč. Nabyvatelé 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

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

nevyhovět žádosti manželů Martiny a Martina Kukulových o odprodej pozemku parc. č. 304/1
zahrada o výměře 746 m2 v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
společného jmění manželů Martiny a Martina Kukulových za kupní cenu ve výši 300 000,Kč, neboť navržená cena neodpovídá hodnotě nemovitosti, stanovené znaleckým
posudkem.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/4/2014 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.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 852/7 lesní pozemek o výměře cca
150 m2 v k.ú. a obci Paršovice do společného jmění manželů Markéty a Romana Jedličkových za
kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné
nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o
příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/5/2014 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a obci Pavlovice u
Přerova, v k.ú. a obci Přerov, v k.ú. Troubky nad Bečvou, obec
Troubky, v k.ú. a obci Bochoř mezi statutárním městem Přerov a
Olomouckým krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje pronajmout podniku LOM PRAHA s.p., IČ: 00000515, pozemky parc.
č. 6900/63 orná půda o výměře 14 m2, parc. č. 6900/98 orná půda o výměře 83 m2, parc. č.
6900/103 orná půda o výměře 4 m2, parc. č. 6900/169 ost. pl. o výměře 872 m2, parc.
č. 6900/170 ost. pl. o výměře 2 86 m2, parc. č. 6900/280 trvalý travní porost o výměře 880 m2,
parc. č. 6900/285 trvalý travní porost o výměře 1 721 m2, parc. č. 6900/287 trvalý travní porost o
výměře 2 046 m2, parc. č. 6900/404 ost. pl. o výměře 1 561 m2, parc. č. 6900/423 ost. pl. o
výměře 1 041 m2, parc. č. 6900/428 ost. pl. o výměře 1 002 m2, parc. č 6900/455 ost. pl. o
výměře 1 644 m2, parc. č. 6900/602 orná půda o výměře 25 m2, parc. č. 6900/614 orná půda o
výměře 25 m2, parc. č. 6900/615 orná půda o výměře 2 127 m2, parc. č. 6900/616 orná půda o
výměře 735 m2, parc. č. 6900/631 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 6900/638 ost. pl. o výměře 41
m2, parc. č. 6900/682 trvalý travní porost o výměře 47 m2, parc. č. 6900/683 trvalý travní porost
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o výměře 88 m2, parc. č. 6900/691 ost. pl. o výměře 944 m2, parc. č. 6900/698 ost. pl. o výměře
985 m2, parc. č. 6900/703 ost. pl. o výměře 1 124 m2, parc. č. 6900/714 ost. pl. o výměře 292
m2, parc. č. 6900/715 ost. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 6900/777 ost. pl. o výměře 1 223 m2,
parc. č. 6900/900 ost. pl. o výměře 948 m2, parc. č. 6900/907 ost. pl. o výměře 866 m2, parc.
č. 6900/908 ost. pl. o výměře 129 m2, parc. č. 6900/951 orná půda o výměře 234 m2, parc.
č. 6900/954 ost. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 6900/957 trvalý travní porost o výměře 164 m2, a
spoluvlastnický podíl ve výši id. 5/6 k pozemku parc. č. 6900/434 ost. pl. o výměře 5 610 m2, vše
v katastrálním území a obci Přerov, se všemi součástmi a příslušenstvím, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné ve výši 178 695,60 Kč/rok.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

nevyhovět žádosti statutárního města Přerova na směnu pozemku parc. č. 4424 ost. pl. o výměře
281 m2 v katastrálním území Troubky nad Bečvou, obec Troubky, pozemků parc. č. 1004/3 orná
půda o výměře 59 m2, parc. č. 1004/4 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 1005/4 trvalý travní
porost o výměře 61 m2, parc. č. 1085/7 ost. pl. o výměře 121 m2, parc. č. 1085/9 ost. pl. o
výměře 121 m2 a parc. č. 1085/11 ost. pl. o výměře 47 m2, vše v katastrálním území Bochoř,
obec Bochoř, pozemků parc. č. 6900/63 orná půda o výměře 14 m2, parc. č. 6900/98 orná půda
o výměře 83 m2, parc. č. 6900/103 orná půda o výměře 4 m2, parc. č. 6900/169 ost. pl. o výměře
872 m2, parc. č. 6900/170 ost. pl. o výměře 2 86 m2, parc. č. 6900/280 trvalý travní porost o
výměře 880 m2, parc. č. 6900/285 trvalý travní porost o výměře 1 721 m2, parc. č. 6900/287
trvalý travní porost o výměře 2 046 m2, parc. č. 6900/404 ost. pl. o výměře 1 561 m2, parc.
č. 6900/423 ost. pl. o výměře 1 041 m2, parc. č. 6900/428 ost. pl. o výměře 1 002 m2, parc.
č 6900/455 ost. pl. o výměře 1 644 m2, parc. č. 6900/600 ost. pl. o výměře 127 m2, parc.
č. 6900/602 orná půda o výměře 25 m2, parc. č. 6900/614 orná půda o výměře 25 m2, parc. č.
6900/615 orná půda o výměře 2 127 m2, parc. č. 6900/616 orná půda o výměře 735 m2, parc.
č. 6900/631 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 6900/638 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 6900/682
trvalý travní porost o výměře 47 m2, parc. č. 6900/683 trvalý travní porost o výměře 88 m2, parc.
č. 6900/691 ost. pl. o výměře 944 m2, parc. č. 6900/698 ost. pl. o výměře 985 m2, parc.
č. 6900/703 ost. pl. o výměře 1 124 m2, parc. č. 6900/714 ost. pl. o výměře 292 m2, parc.
č. 6900/715 ost. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 6900/777 ost. pl. o výměře 1 223 m2, parc.
č. 6900/900 ost. pl. o výměře 948 m2, parc. č. 6900/907 ost. pl. o výměře 866 m2, parc.
č. 6900/908 ost. pl. o výměře 129 m2, parc. č. 6900/951 orná půda o výměře 234 m2, parc.
č. 6900/954 ost. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 6900/957 trvalý travní porost o výměře 164 m2,
parc. č. 6932/20 zast. pl. o výměře 431 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – zemědělská
stavba, parc. č. 6932/23 zast. pl. o výměře 694 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. –
zemědělská stavba, parc. č. 6932/24 ost. pl. o výměře 200 m2, parc. č. 6932/27 ost. pl. o výměře
383 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/6 k pozemku parc. č. 6900/434 ost. pl. o výměře
5 610 m2, vše v katastrálním území a obci Přerov, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše ve
vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek parc. č. st. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemek parc. č. st. 122 zast. pl. o výměře 910 m2,
jehož součástí je stavba Pavlovice u Přerova, č.p. 95, obč. vyb., pozemek parc. č. st. 123 zast. pl.
o výměře 56 m2, pozemek parc. č. st. 124 zast. pl. o výměře 1 442 m2, jehož součástí je stavba
bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemek parc. č. st. 125 zast.pl. o výměře 230 m2, jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemky parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře 39 231 m2, parc. č.
253/14 zahrada 20 401 m2, parc. č. 254/4 ost. pl. o výměře 363 m2 a parc. č. 254/6 ost. pl. o
výměře 65 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, vše ve vlastnictví statutárního města
Přerova, IČ 00301825.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/6/2014 Odprodej obchodního závodu SCHOLY SERVIS - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
Prostějov, příspěvkové organizace.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje
schválit harmonogram zrušení příspěvkové organizace a převodu obchodního závodu SCHOLY
SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
Prostějov, příspěvkové organizace.
uložit vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit vypracování seznamu majetku,
který nebude součástí obchodního závodu SCHOLY SERVIS - zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace,
s návrhem na svěření tohoto majetku jiné příspěvkové organizaci.
uložit vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit vypracování konkrétních výčtů –
soupisů majetku, pohledávek, závazků, práv (včetně práv duševního vlastnictví), zaměstnanců a
kopií uzavřených smluv, jichž by se měl převod obchodního závodu SCHOLY SERVIS - zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,
příspěvkové organizace týkat, a to ke dni 31. 12. 2014 s následnou aktualizací těchto dat ke dni
projednání převodu obchodního závodu v Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
uložit vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy a řediteli SCHOLY SERVIS - zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,
příspěvkové organizace projednat s poskytovateli dotací případné důsledky převodu
obchodního závodu (vlastní čerpání, udržitelnost projektů apod.) a předložit Radě
Olomouckého kraje informaci o výsledcích jednání včetně návrhů řešení případných
problémů např. převodem činností či majetku na jinou příspěvkovou organizaci.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/7/2014 Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc mezi Olomouckým krajem a statutárním městem
Olomouc.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1030 ost. pl. o
výměře cca 175 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1029/1 ost. pl. o výměře 89 m2 včetně chodníku
a pozemku parc. č. st. 146/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 2 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého
kraje. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí rovným dílem.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k částem pozemku parc. č. 1030 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc, v budoucím vlastnictví statutárního města Olomouce, spočívajícího
v průchodu a průjezdu přes předmětný pozemek a v právu umístění a provozování čidla pro
otevírání vrat garáže mezi statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako povinným
z věcného břemene a Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene. Věcné
břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/8/2014 Směna pozemků v k.ú. a obci Přerov mezi Olomouckým krajem a
Ing. Pavlem Čechákem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
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záměr Olomouckého kraje směnit část pozemku parc. č. 6768/2 o výměře 3 000 m2, dle
geometrického plánu č. 5965-10129/2014 ze dne 22. 7. 2014 pozemek parc. č. 6768/28 orná
půda o výměře 3 000 m2 v k.ú. a obci Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření
Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek 47, za pozemky parc. č. 4717/22 ost. pl. o výměře
1 217 m2, parc. č. 4717/29 ost. pl. o výměře 307 m2 a parc. č. 4717/32 zast. pl. a nádvoří o
výměře 31 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, ve vlastnictví Ing. Pavla Čecháka. Olomoucký kraj uhradí
cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 103 850,- Kč. Účastníci směny uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem. V případě,
že příjmy ze směny předmětných nemovitostí budou podléhat dani z přidané hodnoty, bude
cenový rozdíl nemovitostí navýšen o příslušnou platnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/9/2014 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. a obci Nový
Malín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Nový Malín.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 4100/1 ost. pl. o výměře
33 m2, dle geometrického plánu č. 1485-727/2014 ze dne 10. 4. 2014 část pozemku parc. č.
4100/1 díl „a“ o výměře 33 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1746 ost. pl. o celkové
výměře 246 m2 v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Nový Malín, IČ: 00303089.
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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/10/2014 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Radslavice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 1882/2 ost. pl. o výměře 7 m2
v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Radslavice, IČ: 00301884.
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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/11/2014 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. 582/1 ost. pl. o výměře 580
m2, dle geometrického plánu č. 513-55/2014 ze dne 4. 8. 2014 pozemek parc. č. 582/11 ost. pl. o
výměře 580 m2 v k.ú. a obci Skrbeň z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Skrbeň, IČ: 00635693.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/12/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
darování částí pozemků v k.ú. a obci Týn nad Bečvou mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Týn nad
Bečvou jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 1051/2 ost. pl. o
výměře cca 123 m2 a parc. č. 1083/1 ost. pl. o výměře cca 267 m2, oba v k.ú. a obci Týn
nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Týn nad Bečvou, IČ: 00850641. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Výstavba chodníků v obci Týn nad Bečvou“ 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/13/2014 Bezúplatný převod pozemku a části pozemku v k.ú. a obci
Vikýřovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Vikýřovice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 736/5 ost. pl. o výměře 28 m2 a
část pozemku parc. č. 1887/12 ost. pl. o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 1158575/2014 ze dne 5. 9. 2014 pozemek parc. č. 736/5 ost. pl. o celkové výměře 54 m2, vše v k.ú. a
obci Vikýřovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Vikýřovice, IČ: 00635898. 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 kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/28/2014, bod 2.5., ze dne
20. 6. 2014, ve věci bezúplatného převodu částí pozemků parc. č. 736 zast. pl. a nádvoří o
výměře 29 m2, parc. č. 1887/12 ost. pl. o výměře 22 m2 a parc. č. 1887/19 ost. pl. o výměře
6 m2, dle geometrického plánu č. 1137-580/2013 ze dne 18. 10. 2013 části pozemků parc. č. 736
díl „a“ o výměře 29 m2, parc. č. 1887/12 díl „b“ o výměře 19 m2 a parc. č. 1887/19 díl „c“ o
výměře 6 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1887/36 ost. pl. o celkové výměře 54 m2,
a část pozemku parc. č. 1887/12 díl „d“ o výměře 3 m2, který je sloučený do pozemku parc. č.
1890/1 ost. pl. o celkové výměře 1 287 m2, vše v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Vikýřovice, IČ: 00635898 z důvodu změny předmětu převodu.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/14/2014 Bezúplatný převod kanalizace EX DN 400 mm v k.ú. Chválkovice,
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Olomouce.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést kanalizační řad EX DN 400 mm v délce 65 m,
který je umístěný v pozemku parc. č. 139/3 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc,
vybudované v rámci investiční akce „Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda, Olomouc –
Chválkovice“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce,
IČ: 00299308.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/15/2014 Odprodej pozemku, jehož součástí je budova, v k.ú. a obci
Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 do vlastnictví
pana Tomáše Pichlera.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
nevyhovět žádosti pana Tomáše Pichlera o odkoupení pozemku parc. č. 453 zast. pl. o výměře
480 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., obč. vyb., v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 z důvodu její
potřebnosti pro činnost příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/16/2014

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a
zemědělské Mohelnice.

navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
schválit odprodej pozemku parc. č. 208 zast. pl. o výměře 1 042 m2, jehož součástí jsou budova
č.p. 338, Loštice, objekt bydlení, garáž s kolnou a garáž pro služební vozy, pozemky parc. č. 209
ost. pl. o výměře 724 m2 a parc. č. 210/1 ost. pl. o výměře 787 m2, vše v k.ú. a obci Loštice, vše
se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami, studnou a porosty, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice,
do vlastnictví společnosti FIS Instalace s.r.o., IČ: 25881493, za kupní cenu ve výši 2 840 000,Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
nevyhovět žádosti sdružení V – POINT ČR, IČ: 26984377, o odprodej pozemku parc. č. 208
zast. pl. o výměře 1 042 m2, jehož součástí jsou budova č.p. 338, Loštice, objekt bydlení,
garáž s kolnou a garáž pro služební vozy, pozemky parc. č. 209 ost. pl. o výměře 724 m2 a
parc. č. 210/1 ost. pl. o výměře 787 m2, vše v k.ú. a obci Loštice, vše se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami, studnou a porosty, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice,
z důvodu odprodeje předmětných nemovitostí jinému zájemci.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/17/2014 Odprodej pozemku v k.ú. Potštát-město, obec Potštát z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.
souhlasí
se zastavením projednávání záležitosti odprodeje pozemku parc. č. 1265 ost. pl. o výměře 274
m2 v k.ú. Potštát-město, obec Potštát z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
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silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu odstoupení zájemců od záměru
odkoupit předmětnou nemovitost.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/18/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Dub nad Moravou
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
Jaromíra Sedláčka.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/27/2014, bod 3.12., ze dne
19. 9. 2014 ve věci uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odprodej části pozemku v k.ú. a
obci Dub nad Moravou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do společného jmění manželů Boženy a Jaromíra
Sedláčkových z důvodu změny vlastníka pozemku.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1741/3 ost. pl. o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 1257 – 153/2012 ze dne 24. 3. 2014 pozemek parc. č. 1741/3 díl „a“ o
výměře 3 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 361/2 zahrada o celkové výměře 244 m2, vše
v k.ú. a obci Dub nad Moravou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Jaromíra Sedláčka za kupní cenu ve
výši 2 330,- 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/19/2014 Revokace - odkoupení silničního pozemku v k.ú.
a obci Hustopeče nad Bečvou z vlastnictví pana Václava Žemla
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/22/2008, bod 8., ze dne
25. 6. 2008, ve věci výkupu pozemku parc. č. 1235/51 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. a obci
Hustopeče nad Bečvou z vlastnictví pana Václava Žemla do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
690,- Kč z důvodu nezájmu vlastníka prodat předmětný pozemek.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/20/2014 Odkoupení části pozemků v k.ú. Žeravice zastavěných silnicí
III/4361 do vlastnictví Olomouckého kraje.
souhlasí
se zastavením projednávání záležitosti odkoupení částí pozemků parc. č. 90 ostatní plocha a
parc. č. 92 ostatní plocha v k.ú. Žeravice, obec Přerov z vlastnictví pana Davida Kapani do
vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu nezájmu vlastníka o odprodej předmětných
částí pozemků a z důvodu jejich zatížení zástavním a předkupním právem.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/21/2014 Odkoupení pozemků v k.ú. a obci Dub nad Moravou, dotčených
stavbou „Silnice II/435 Charváty-hranice okresu Přerov“
z vlastnictví pana Josefa Vávry do vlastnictví Olomouckého kraje,
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do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009, bod 8., ze dne
25. 9. 2009 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 1399/9, parc. č. 1399/10 a parc. č. 1455/5, vše v
k.ú. a obci Dub nad Moravou z vlastnictví pana Vladimíra Vávry do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu
změny vlastníka předmětných nemovitostí.
schválit odkoupení pozemků parc. č. 1399/9 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 1399/10 ost. pl. o
výměře 21 m2 a parc. č. 1455/5 ost. pl. o výměře 131 m2, vše v k.ú. a obci Dub nad Moravou z
vlastnictví pana Josefa Vávry do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 20 100,- 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/22/2014 Odkoupení pozemků v k.ú. Věrovany dotčených stavbou „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“.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/22/2013, bod 4.2., ze dne
27. 9. 2013 ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu k částem pozemků v k.ú. a obci
Věrovany z vlastnictví Ing. Martiny Hyblerové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny vlastníka
spoluvlastnického podílu k pozemkům.
schválit odkoupení spoluvlastnického podílu id. 1/3 k části pozemků parc. č. 317/8 a parc. č.
317/10 o výměře 93 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemku
parc. č. 409/20 ost. pl. o výměře 93 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany, z vlastnictví RNDr. Bc.
Miroslava Hofschneidera do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/23/2014 Odkoupení částí pozemku v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR –
Generálního ředitelství cel do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, pro realizaci stavby „II/436 Přerov – úprava křižovatky
silnic, Dluhonská“.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
odkoupení části pozemku parc. č. 3412/15 ostatní plocha o výměře 1030 m2, dle geometrického
plánu č. 6029-203/2014 ze dne 9. 10. 2014 pozemek parc. č. 3412/17 ostatní plocha o výměře
1030 m2, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví ČR – Generálního ředitelství cel, IČ: 71214011, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Olomoucký kraj
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uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/24/2014 Revokace - odkoupení pozemku v k.ú. a obci Blatec zastavěného
krajskou silnicí II/4353 do vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2., ze dne
10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 455/4 ost. pl. o výměře 220 m2 v k.ú. a obci
Blatec z vlastnictví paní Blaženy Mrázkové do vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu úmrtí
vlastníka pozemku.
souhlasí
se zastavením projednávání záležitosti odkoupení pozemku parc. č. 455/4 ost. pl. o výměře 220
m2 v k.ú. a obci Blatec z vlastnictví JUDr. Evy Hyravé do vlastnictví Olomouckého kraje, a to
z důvodu nezájmu vlastníka o odprodej předmětného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/25/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene k částem pozemků v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako
budoucím povinným z věcného břemene a RIO Media a.s. jako
budoucím oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků
parc. č. 624/29 ostatní plocha a parc. č. 1030 ostatní plocha, oba v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje spočívajícího v právu umístění, zřízení a
provozování vedení optického kabelu na (v) předmětných pozemcích a v právu vstupovat a
vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným
z věcného břemene a RIO Media a.s., IČ: 28216733, jako budoucím oprávněným
z věcného břemene za podmínek dle důvodové zprávy. 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. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od dokončení stavebních
prací na stavbě „Posílení trasy RIO Media RCO – Poliklinika, Olomouc“. Budoucí
oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní
poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/26/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh v rámci realizace
výstavby vodovodní přípojky.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
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schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků parc.
č. 1451 a parc. č. 1453 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, spočívajícího v právu uložení,
provozu, údržby, oprav a odstranění vodovodního potrubí ve prospěch každého vlastníka
pozemku parc. č. 1452/1 v k.ú.
Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 5205-1/2014 ze dne 20. 2. 2014 mezi panem Vladimírem Portešem jako
oprávněným a Olomouckým krajem jako povinným. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 16 020,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu
DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/27/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k částem pozemků v k. ú. a obci Hranice mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s.
jako budoucím oprávněným.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.
č. 1587/1 v k.ú. a obci Hranice, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti
s umístěním, zřízením, provozováním, opravováním, údržbou, úpravou, obnovou a výměnou
tohoto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, mezi Olomouckým krajem,
jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
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 „Hranice, Střední
lesnická škola, Jungmannova, DTS, NNk“. Náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí budoucí oprávněný.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/27/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k částem pozemků v k. ú. a obci Hranice mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s.
jako budoucím oprávněným.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.
č. 1587/1 v k.ú. a obci Hranice, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti
s umístěním, zřízením, provozováním, opravováním, údržbou, úpravou, obnovou a výměnou
tohoto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, mezi Olomouckým krajem,
jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
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 „Hranice, Střední
lesnická škola, Jungmannova, DTS, NNk“. Náklady spojené se zřízením věcného břemene
uhradí budoucí oprávněný.
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Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/28/2014 Bezúplatný převod veřejného osvětlení v k.ú. Sušice u Přerova,
obec Sušice, vybudovaného v rámci stavby „Silnice II/434 Sušice
– přeložka silnice“ z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
obce Sušice.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje
revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/23/2013, bod 2.5., ze dne
26. 4. 2013, ve věci bezúplatného převodu veřejného osvětlení - dvou svítidel typu MC 2 ZEBRA
150 W vč. 2 stožárů o výšce 6 m, stožáru o výšce 5 m a kabelového rozvodu v celkové délce cca
120 m, vše v k.ú. Sušice u Přerova, vybudované v rámci stavebního objektu „SO 402 Veřejné
osvětlení“ jako součásti investiční akce „Silnice II/434 Sušice – přeložka silnice“, z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví obce Sušice, IČ: 00636606, a to z důvodu změny podmínek pro
uzavření smlouvy.
schválit bezúplatný převod veřejného osvětlení - dvou svítidel typu MC 2 ZEBRA 150 W vč. 2
stožárů o výšce 6 m, stožáru o výšce 5 m a kabelového rozvodu v celkové délce cca 120 m, vše
v k.ú. Sušice u Přerova, vybudované v rámci stavebního objektu „SO 402 Veřejné osvětlení“ jako
součásti investiční akce „Silnice II/434 Sušice – přeložka silnice“, z vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví obce Sušice, IČ: 00636606, za podmínek dle důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/29/2014 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku, včetně budovy,
která je jeho součástí, v k.ú. Zábřeh na Moravě mezi městem
Zábřeh jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Zábřeh,
Farní 9 jako nájemcem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1606, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je budova č. p. 349 občanská vybavenost v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh,
za účelem zajištění a provádění výuky základní umělecké školy a doplňkové činnosti mezi
městem Zábřeh jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Zábřeh, Farní 9 jako
nájemcem na dobu určitou s účinností ode dne protokolárního předání předmětu nájmu nájemci
do užívání do 30. 6. 2021. Po uplynutí této doby se smlouva stane smlouvou uzavřenou na dobu
neurčitou s jednoroční výpovědní dobou, přičemž výpověď je možno podat pouze k 30. 6.
kalendářního roku. Nájemné bude sjednáno v souladu se zřizovací listinou příspěvkové
organizace.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/18/30/2014 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne
16. 10. 2014 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 3.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 20. 10. 2014
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……………………………….
Jaroslav Opršal
předseda komise
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