Usnesení č. 20 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 19. 1. 2015

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/20/1/2014 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Radslavice u Přerova, obec
Radslavice
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 části pozemku parc. č. 983/1 ost. pl. o výměře 238
m2, dle geometrického plánu č. 374 - 281/2014 ze dne 9. 9. 2014 pozemky parc. č. 983/5 ost. pl.
o výměře 137 m2 a parc. č. 983/6 ost. pl. o výměře 101 m2, v k.ú. Radslavice u Přerova, obec
Radslavice, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/2/2014 Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na budoucí
bezúplatné převody a bezúplatná nabytí nemovitostí v k.ú.
Drahotuše, obec Hranice mezi Olomouckým krajem a městem
Hranice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 2791/2 ost. pl. o výměře
15 814 m2, dle geometrického plánu č. 898 – 32/2014 ze dne 14. 5. 2014 pozemek parc. č.
15 814 m2 včetně pozemní komunikace, nyní silnice č. III/44021 Velká – Drahotuše o celkové
délce úseku 1,150 km, začátek úseku - km 2,246 před podjezdem ČD v místě napojení nové
přeložky silnice III/444021, konec úseku – zaústění do silnice III/44029 km 3,396 (uzlový bod
2512A110) se všemi součástmi a příslušenstvím, v k.ú. Drahotuše, obec Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Hranice, IČ: 00301311, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 2884/1 ost. pl. o výměře 9 665 m2 a parc. č. 1380/41 orná půda o
výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 898 –32/2014 ze dne 14. 5. 2014 pozemek parc. č.
2884/1 díl „c“ o výměře 9 665 m2 a pozemek parc. č. 1380/41 díl „a“ o výměře 27 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 2884/1 ost. pl. o celkové výměře 9 693 m2, včetně pozemní
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komunikace o celkové délce úseku 0,598 km, začátek úseku – před podjezdem ČD v místě
napojení na původní trasu silnice III/44021, konec úseku – zaústění do silnice III/44029, v k.ú.
Drahotuše, obec Hranice z vlastnictví města Hranice, IČ: 00301311, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nejprve budou
uzavřeny smlouvy o budoucích darovacích smlouvách. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny
nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné komunikace
ze silniční sítě. Nabyvatelé uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/3/2014 Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Loučka, obec Lipník nad
Bečvou a pozemků v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Lipník nad
Bečvou.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 2612/1 ost. pl. o výměře
978 m2, dle geometrického plánu č. 453 – 111/2014 ze dne 20. 8. 2014 pozemek parc. č. 2612/8
ost. pl. o výměře 978 m2, v k.ú. Loučka, obec Lipník nad Bečvou, pozemků parc. č. 2577/4 ost.
pl. o výměře 1476 m2, parc. č. 2636/5 ost. pl. o výměře 201 m2 a parc. č. 3964/50 ost. pl. o
výměře 797 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/4/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené dle zákona
č. 72/1994 Sb., včetně podílu na společných částech domu a
pozemku v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat nebytovou jednotku č. 368/102 jiný nebytový prostor,
vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb. v budově č.p. 368, Přerov I –Město, byt. dům na pozemku
parc. č. 4719 zast. pl. o výměře 329 m2, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o
upřesněné velikosti, v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, za minimální kupní cenu rovnající se ceně stanovené
aktualizovaným znaleckým posudkem, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených
obálkách. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 4717/13 ost. pl. v k.ú. a obci Přerov, spočívajícího v právu chůze a jízdy
přes tento pozemek, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5302 – 40461/2010 ze dne
24. 1. 2011 na vyznačení věcného břemene, ve prospěch budoucího vlastníka nebytové jednotky
č. 368/102, a to za jednorázovou úhradu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem,
navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí kupní cenu a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/5/2014

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Vincentina - poskytovatele
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sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 466 zast. pl. o výměře 555 m2, jehož
součástí je stavba, Šternberk, č.p. 1162, rod. dům, pozemek parc. č. 467/1 zast. pl. o výměře
945 m2, jehož součástí je stavba, Šternberk, č.p. 1161, rod. dům, pozemek parc. č. 467/2
zast. pl. o výměře 30 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná st., pozemek parc. č.
468/1 ost. pl. o výměře 3 361 m2 a pozemek parc. č. 468/2 zast. p. o výměře 465 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., vše v k.ú. a obci Šternberk, vše se všemi
součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vincentina poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu
ve výši 8 000 000,- 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.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/6/2014 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví
Olomouckého
kraje,
z hospodaření
Gymnázia,
Kojetín,
Svatopluka Čecha 683.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. st. 1064 zast. pl. a nádvoří o
výměře 216 m2, dle geometrického plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011
pozemek parc. č. st. 1064 zast. pl. o výměře 216 m2, jehož součástí je stavba č.p. 707,
Kojetín I – Město, bydlení, v k.ú. a obci Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683,
za minimální kupní cenu ve výši rovnající se ceně dle aktualizovaného znaleckého
posudku, vyhotoveného dle oceňovacích předpisů účinných v roce 2015. Kupní smlouva
bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na části pozemků parc.
č. 645/7 ost. pl., parc. č. st. 1041/1 zast. pl., parc. č. 649/1 ost. pl. a parc. č. 649/2 ost. pl.,
vše v k.ú. a obci Kojetín, spočívajícího v právu chůze a jízdy přes tyto pozemky v rozsahu
dle geometrického plánu č. 2010 –40097/2011 ze dne 26. 5. 2011, a to ve prospěch
každého vlastníka části pozemku parc. č. st. 1064 zast. pl. a nádvoří o výměře 216 m2, dle
geometrického plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011 pozemek parc. č. st. 1064
zast. pl. o výměře 216 m2, jehož součástí je budova čp. 707, Kojetín I – Město, bydlení, vše
v k.ú. a obci Kojetín za jednorázovou úhradu ve výši 3 120,- Kč, navýšenou o příslušnou
platnou sazbu DPH.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální kupní cenu pro odprodej části pozemku parc. č. st. 1064 zast. pl. a nádvoří o
výměře 216 m2, dle geometrického plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26. 5. 2011
pozemek parc. č. st. 1064 zast. pl. o výměře 216 m2, jehož součástí je stavba č.p. 707,
Kojetín I – Město, bydlení, v k.ú. a obci Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím,
ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha
683, a to ve výši rovnající se ceně dle aktualizovaného znaleckého posudku, vyhotoveného
dle oceňovacích předpisů účinných v roce 2015 a současně schválit realitní kancelář s
nejvýhodnější cenovou nabídkou jako zprostředkovatele odprodeje předmětné nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/7/2014

Odprodej

nemovitostí

v k.ú.

a

obci

Prostějov

z vlastnictví
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Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a módy,
Prostějov.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/27/2014, bod 3. 2., ze dne
19. 9. 2014 ve věci odprodeje nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední školy designu a módy, Prostějov, do společného jmění manželů Evy a
Michala Vorrethových z důvodu nezájmu žadatelů uzavřít kupní smlouvu.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální kupní cenu pro odprodej pozemku parc. č. 5402 zast. pl. o výměře 346 m2, jehož
součástí je stavba č.p. 2942, Prostějov, obč. vyb., a části pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o
výměře 438 m2, dle geometrického plánu č. 4637 – 551/2010 ze dne 22. 11. 2010
pozemek parc. č. 5403/1 ost. pl. o výměře 438 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a módy, Prostějov, a to ve výši
3 200 000,- Kč, a současně schválit společnost PROFI HOLDING a.s., IČ: 28565738, jako
zprostředkovatele odprodeje předmětných nemovitostí z důvodu předložení nejvýhodnější
cenové nabídky. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 5402 zast. pl. o výměře 346 m2, jehož
součástí je stavba č.p. 2942, Prostějov, obč. vyb., a části pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o výměře
438 m2, dle geometrického plánu č. 4637 – 551/2010 ze dne 22. 11. 2010 pozemek parc. č.
5403/1 ost. pl. o výměře 438 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Střední školy designu a módy, Prostějov, za minimální kupní cenu ve výši
3 200 000,- 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/20/8/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú. a obci
Bratrušov mezi Olomouckým krajem a obcí Bratrušov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1453 ost. pl. o výměře 814
m2, dle geometrického plánu č. 467-70/2014 ze dne 14. 11. 2014 pozemky parc. č. 1726/2 ost.
pl. o výměře 698 m2, parc. č. 1726/3 ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 1727/2 ost. pl. o výměře 37
m2 a parc. č. 1728/2 ost. pl. o výměře 13 m2, vše v k.ú. a obci Bratrušov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Bratrušov, IČ: 00635847, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. st. 180 zast. pl. a nádvoří o výměře 5 m2 a parc. č.
1647 ost. pl. o výměře 42 m2, dle geometrického plánu č. 467-70/2014 ze dne 14. 11. 2014 část
pozemku parc. č. st. 180 díl „k“ o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 1647 díl „l“ o výměře 42
m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1725/6 ost. pl. o celkové výměře 47 m2, vše v k.ú.
obci Bratrušov z vlastnictví obce Bratrušov, IČ: 00635847, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/9/2014 Vzájemné bezúplatné převody pozemků v k.ú. Rokytnice u Přerova,
obec Rokytnice mezi Olomouckým krajem a obcí Rokytnice.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 936/2 ost. pl. o výměře 2 264
m2, parc. č. 936/3 ost. pl. o výměře 560 m2, parc. č. 936/4 ost. pl. o výměře 219 m2, parc. č.
936/5 ost. pl. o výměře 165 m2, parc. č. 936/6 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 936/7 ost. pl. o
výměře 25 m2, vše v k.ú. Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Rokytnice, IČ: 00301914, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
pozemků parc. č. 1019/3 ost. pl. o výměře 149 m2, parc. č. 1019/4 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc.
č. 1019/5 ost. pl. o výměře 16 m2, vše v k.ú. Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice z vlastnictví
obce Rokytnice, IČ: 00301914, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/10/2014 Vzájemné bezúplatné převody pozemků dotčených stavbou
„II/446, III/44621 Pňovice - průtah“ v katastrálním území Pňovice
mezi Olomouckým krajem a obcí Pňovice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 1121/26 ost. pl. o výměře 847
m2, parc. č. 1121/27 ost. pl. o výměře 730 m2, parc. č. 1121/28 ost. pl. o výměře 27 m2, parc. č.
1121/29 ost. pl. o výměře 156 m2, parc. č. 1121/30 ost. pl. o výměře 68 m2, parc. č. 1126/5 ost.
pl. o výměře 2 m2, parc. č. 1126/7 ost. pl. o výměře 76 m2, parc. č. 1126/8 ost. pl. o výměře 31
m2, parc. č. 1126/9 ost. pl. o výměře 251 m2, parc. č. 1126/11 ost. pl. o výměře 167 m2, parc. č.
1126/12 ost. pl. o výměře 104 m2, parc. č. 1126/13 ost. pl. o výměře 44 m2, parc. č. 1127/4 ost.
pl. o výměře 466 m2, parc. č. 1127/5 ost. pl. o výměře 993 m2 a parc. č. 1193/2 ost. pl. o výměře
72 m2, vše v k.ú. a obci Pňovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Pňovice, IČ: 00635731, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 114/2 ost. pl. o
výměře 494 m2 a parc. č. 1195/2 ost. pl. o výměře 29 m2, oba v k.ú. a obci Dub nad Moravou,
z vlastnictví obce Pňovice, IČ: 00635731, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/11/2014 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Základní školy a
Mateřské školy Hranice, Nová 1820.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. st. 3835 zast. pl. a nádvoří o výměře 240
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če obč. vyb. a části pozemků parc. č. st. 3821 zast. pl. a
nádvoří a parc. č. 1021/4 ost. pl., dle geometrického plánu č. 4382-161/2014 ze dne 7. 12. 2014
pozemek parc. č. 1021/9 ost. pl. o výměře 795 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, se všemi součástmi
a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Hranice, Nová 1820, za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a za
podmínek uvedených v důvodové zprávě, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených
obálkách. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. v
k.ú. a obci Hranice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Hranice, Nová 1820. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
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nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani
z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.

UKM/20/12/2014 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Žádlovice, obec Loštice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
technické a zemědělské Mohelnice, do vlastnictví města Loštice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 247/2 lesní pozemek o výměře
23 m2, parc. č. 249/3 ost. pl. o výměře 582 m2, parc. č. 369/8 vodní plocha o výměře 163 m2,
parc. č. 369/11 vodní plocha o výměře 96 m2, parc. č. 369/14 vodní plocha o výměře 282 m2 a
parc. č. 369/15 vodní plocha o výměře 1 173 m2, vše v k.ú. Žádlovice, obec Loštice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, do
vlastnictví města Loštice, IČ: 00302945. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/13/2014

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Domu dětí a mládeže Vila
Tereza, Uničov.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. st. 2192 zast. pl. a nádvoří o výměře 725
m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., obč. vyb. (bez zdroje vytápění), v k.ú. a obci Uničov,
pozemky parc. č. 196/2 ost. pl. o výměře 642 m2, parc. č. 196/4 ost. pl. o výměře 539 m2, parc.
č. 197 ost. pl. o výměře 1 910 m2 a parc. č. 199 ost. pl. o výměře 363 m2, vše v k.ú. a obci
Uničov, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Domu dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov, za minimální kupní cenu ve výši 5 200
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 kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu
DPH.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/1

UKM/20/14/2014 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Buková u Protivanova,
obec Buková z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Buková.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 718/1 ost. pl. o výměře 141
m2 a parc. č. 723/2 ost. pl. o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č. 266-112/2014 ze dne 8.
10. 2014 pozemky parc. č. 718/15 ost. pl. o výměře 141 m2 a parc. č. 723/7 ost. pl. o výměře 111
m2, vše v k.ú. Buková u Protivanova, obec Buková z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Buková, IČ: 00288098. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/15/2014 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Chořelice a v k.ú. Rozvadovice,
obec Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Litovel.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 127/10 orná půda o výměře
3 627 m2 a parc. č. 133/13 orná půda o výměře 2 833 m2, oba v k.ú. Chořelice, obec Litovel a
pozemky parc. č. 85/41 orná půda o výměře 8 746 m2, parc. č. 93/11 orná půda o výměře 847
m2 a parc. č. 303/8 ost. pl. o výměře 59 m2, vše v k.ú. Rozvadovice, obec Litovel, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/16/2014 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Rozvadovice, k.ú.
Unčovice, k.ú. Nasobůrky, k.ú. Litovel, k.ú. Chudobín a k.ú. Nová
Ves u Litovle, obec Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Litovel.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 292/1 ost. pl. o výměře 187
m2 a parc. č. 290/2 ost. pl. o výměře 66 m2, dle geometrického plánu č. 203-3.1/2014 ze dne 2.
5. 2014 část pozemku parc. č. 292/1 díl „c“ o výměře 31 m2, který je sloučený do pozemku parc.
č. 68/19 ost. pl. o celkové výměře 292 m2, část pozemku parc. č. 290/2 díl „b“ o výměře 66 m2 a
část pozemku parc. č. 292/1 díl „a“ o výměře 73 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
292/3 ost. pl. o celkové výměře 139 m2, pozemky parc. č. 292/4 ost. pl. o výměře 16 m2 a parc.
č. 292/5 ost. pl. o výměře 67 m2, vše v k.ú. Rozvadovice, obec Litovel, části pozemků parc. č.
91/1 ost. pl. o výměře 1 977 m2 a parc. č. 551 ost. pl. o výměře 39 m2, dle geometrického plánu
č. 516-2.1/2014 ze dne 2. 5. 2014 pozemky parc. č. 91/5 ost. pl. o výměře 1 283 m2, parc. č. 91/6
ost. pl. o výměře 658 m2, parc. č. 91/7 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 91/8 ost. pl. o výměře 16
m2 a parc. č. 551/2 ost. pl. o výměře 39 m2, vše v k.ú. Unčovice, obec Litovel, část pozemku
parc. č. 253/2 ost. pl. o výměře 150 m2, dle geometrického plánu č. 348-22.1/2014 ze dne 16. 6.
2014 pozemek parc. č. 253/29 ost. pl. o výměře 150 m2 v k.ú. Nasobůrky, obec Litovel, část
pozemku parc. č. 1416/1 ost. pl. o výměře 49 m2, dle geometrického plánu č. 2523-23/2014 ze
dne 16. 6. 2014 pozemek parc. č. 1416/3 ost. pl. o výměře 49 m2 v k.ú. a obci Litovel, pozemek
parc. č. 223/14 ost. pl. o výměře 33 m2 a části pozemku parc. č. 338/5 ost. pl. o výměře 122 m2,
dle geometrického plánu č. 135-16/2014 ze dne 16. 6. 2014 pozemky parc. č. 223/140 ost. pl. o
výměře 69 m2 a parc. č. 338/9 ost. pl. o výměře 86 m2, vše v k.ú. Chudobín, obec Litovel a části
pozemků parc. č. 334 ost. pl. o výměře 48 m2 a parc. č. 354/6 ost. pl. o výměře 51 m2, dle
geometrického plánu č. 107-21/2014 ze dne 16. 6. 2014 pozemky parc. č. 334/2 ost. pl. o výměře
56 m2 a parc. č. 354/17 ost. pl. o výměře 43 m2, vše v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/20/17/2014 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. a obci Mohelnice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
města Mohelnice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 2973 ost. pl. o výměře
1 687 m2, dle geometrického plánu č. 2412-111/2014 ze dne 6. 11. 2014 pozemky parc. č.
2973/3 ost. pl. o výměře 580 m2, parc. č. 2973/4 ost. pl. o výměře 634 m2 a parc. č. 2973/5 ost.
pl. o výměře 473 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví města Mohelnice, IČ:
00303038. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/18/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Paseka
u Šternberka, obec Paseka v nájmu Odborného léčebného ústavu
Paseka, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/24/2014, bod 2. 11., ze dne
20. 6. 2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) částech pozemků
v k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování
kabelového vedení NN na (v) předmětných pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
kabelového vedení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 698 – 222/2012 ze dne
30. 1. 2013, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, jako oprávněným z věcného břemene z důvodu rozšíření
rozsahu věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) částech pozemků parc. č. st. 302 zast.
pl., parc. č. st. 331 zast. pl., parc. č. 2091/1 ost. pl., parc. č. 1995/1 ost. pl., parc. č. 2004/4
ost. pl., parc. č. 2012/1 ost. pl., parc. č. 2004/2 trvalý travní porost, parc. č. 2003/1 ost. pl.,
parc. č. 2004/3 ost. pl., parc. č. 2003/4 ost. pl., parc. č. 2004/5 ost. pl., parc. č. 2004/1 ost.
pl., parc. č. 1992/2 ost. pl., parc. č. 1989/2 ost. pl., parc. č. 1989/5 ost. pl., parc. č. 1947/2
ost. pl., parc. č. 1947/4 ost. pl., parc. č. 2012/2 ost. pl., parc. č. 2081/2 ost. pl., parc. č.
2097/1 ost. pl., parc. č. 2138/8 ost. pl., parc. č. 2003/2 ost. pl. a parc. č. 2894 ost. pl., vše
v k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, spočívajícího v právu umístění, zřízení
a provozování kabelového vedení NN na (v) předmětných pozemcích a v právu vstupovat
a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním kabelového vedení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č.
698 – 222/2012 ze dne 30. 1. 2013, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, jako oprávněným z věcného
břemene za jednorázovou úhradu ve výši 23 670,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou
sazbu DPH, a za podmínek odboru zdravotnictví dle důvodové zprávy. Oprávněný
z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. st. 196 zast. pl. o výměře
692 m2, parc. č. st. 304 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 331 zast. pl. o výměře 148
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m2, parc. č. 1947/2 ost. pl. o výměře 1 517 m2, parc. č. 1947/4 ost. pl. o výměře 1 678 m2,
parc. č. 1989/1 ost. pl. o výměře 620 m2, parc. č. 1989/2 ost. pl. o výměře 1 400 m2, parc.
č. 1989/4 ost. pl. o výměře 413 m2, parc. č. 1989/5 ost. pl. o výměře 1 187 m2, parc. č.
2003/2 ost. pl. o výměře 4 579 m2, parc. č. 2004/1 ost. pl. o výměře 169 m2, parc. č.
2004/5 ost. pl. o výměře 236 m2, parc. č. 2138/8 ost. pl. o výměře 21 304 m2, parc. č.
2138/31 ost. pl. o výměře 8 145 m2 a parc. č. 2012/2 ost. pl. o výměře 848 m2, část
pozemku parc. č. 2003/4 ost. pl. o výměře 3 784 m2 a část pozemku parc. č. 1992/2 ost. pl.
o výměře 15 m2, dle geometrického plánu č. 724 –249/2014 ze dne 25. 9. 2014 pozemek
parc. č. 2003/4 díl „d“ o výměře 3 784 m2 a parc. č. 1992/2 díl „b“ o výměře 15 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2003/9 ost. pl. o celkové výměře 3 799 m2, část
pozemku parc. č. 2138/30 ost. pl. o výměře 10 560 m2, dle geometrického plánu č. 724 –
249/2014 ze dne 25. 9. 2014 pozemek parc. č. 2138/45 ost. pl. o výměře 10 560 m2, a části
pozemku parc. č. 2894 ost. pl. o celkové výměře 1 759 m2, dle geometrického plánu č.
725 – 259/2014 ze dne 26. 9. 2014 pozemky parc. č. 2894/1 ost. pl. o výměře 435 m2 a
parc. č. 2894/2 ost. pl. o výměře 1 324 m2, vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Paseka, IČ: 00299316, za
podmínek dle důvodové zprávy, mj. nabyvatel se zaváže, že předmětné nemovitosti
nebude využívat za účelem podnikatelské činnosti. Nabyvatel se dále zaváže k převzetí
všech práv a závazků, vyplývajících ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 2014/03116/OMP/OSB ze dne 28. 11. 2014 a týkajících se pozemku parc. č.
2003/2 ost. pl. v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. S darovací smlouvou bude současně uzavřena
smlouva o zřízení věcných břemen, spočívajících v právu uložení inženýrských sítí
(rozvody kanalizace, vody a plynu) v předmětných pozemcích, a v právu vstupovat a vjíždět
na předmětné pozemky v souvislosti s opravami a provozováním a odstraňováním těchto
zařízení.
uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemky parc. č. st. 196 zast. pl., parc. č.
1947/4 ost. pl., parc. č. 1989/4 ost. pl., parc. č. 1989/5 ost. pl., parc. č. 2003/2 ost. pl., parc.
č. 2003/4 ost. pl. a parc. č. 2894 ost. pl., vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka,
spočívajícího v právu umístění a provozování rozvodů kanalizace, na pozemky parc. č.
1989/1 ost. pl., parc. č. 1989/2 ost. pl., parc. č. 2003/2 ost. pl. a parc. č. 2003/4 ost. pl., vše
v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, spočívajícího v právu umístění a provozování
rozvodů vody, na pozemky parc. č. 1989/5 ost. pl., parc. č. 2003/2 ost. pl., parc. č. 2004/1
ost. pl., parc. č. 2004/5 ost. pl., parc. č. 2138/8 ost. pl. a parc. č. 2003/4 ost. pl., vše v k.ú.
Paseka u Šternberka, obec Paseka, spočívajícího v právu umístění a provozování
středotlaké přípojky plynu, a dále v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky
v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním těchto zařízení mezi
Olomouckým krajem jako oprávněným z věcných břemen a obcí Paseka, IČ: 00299316,
jako povinným z věcných břemen. Věcná břemena budou zřízena bezúplatně a na dobu
neurčitou. Se smlouvou o zřízení věcných břemen bude současně uzavřena darovací
smlouva s obcí Paseka na bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Paseka u Šternberka, obec
Paseka.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/19/2014 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.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

Strana 9 (celkem 17)
Dne 19. 1. 2015 vyhotovila: Ing. Regina Vrbová, odbor majetkový a právní, kontakty: tel: 585508423,
585508416, e-mail: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, a.brenkova@kr-olomoucky.cz

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/27/2014, body 3. 3. a 3. 4., ze
dne 19. 9. 2014 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a ve věci odprodeje
předmětných nemovitostí 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 z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, do vlastnictví
společnosti ENERGREEN PROJEKT s.r.o., IČ: 26880342, za kupní cenu v celkové výši
4 500 000,- Kč z důvodu nezájmu žadatele uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a kupní
smlouvu.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální kupní cenu pro odprodej pozemku parc. č. st. 360 zast. pl. o výměře 446 m2, jehož
součástí je stavba č.p. 153, Klášterní Hradisko, zemědělská stavba, pozemku parc. č. st. 38 zast.
pl. o výměře 191 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemku parc.
č. st. 41 zast. pl. o výměře 64 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba,
pozemku parc. č. st. 358 zast. pl. o výměře 939 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,
zemědělská stavba, pozemku parc. č. st. 359 zast. pl. o výměře 229 m2, jehož součástí je stavba
bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemku parc. č. st. 361 zast. pl. o výměře 270 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemku parc. č. st. 362 zast. pl. o výměře
335 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemku parc. č. st. 363 zast.
pl. o výměře 412 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemků 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 části 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, pozemku parc. č. st. 357 zast. pl. o výměře 51 m2, jehož součástí je stavba
bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemku parc. č. 66/6 ost. pl. o výměře 17 m2 a části 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, a to ve výši 4 000 000,- Kč, a současně schválit
společnost PROFI HOLDING a.s., IČ: 28565738, jako zprostředkovatele odprodeje předmětných
nemovitostí z důvodu předložení nejvýhodnější cenové nabídky. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje odprodat 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 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
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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, za minimální kupní cenu ve výši 4 000 000,- 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/20/20/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k částem pozemků v k. ú. Křenovice u Kojetína v rámci
přípravy realizace stavby „Kanalizace a ČOV Křenovice“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem
pozemků parc. č. 174/8 a parc. č. 174/10, oba v katastrálním území Křenovice u Kojetína, obec
Křenovice, spočívajícího v právu umístění a provozování kanalizace 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 jako budoucím povinným z věcného břemene a obcí
Křenovice, IČ: 00636304, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva o zřízení
věcného bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu
se stavbou „Kanalizace a ČOV Křenovice“. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na
dobu neurčitou. Budoucí oprávněný 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/20/21/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k částem pozemků v k. ú. Drahotuše v rámci přípravy
investiční akce III/44029 Drahotuše - průtah.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/26/2014, bod 2. 9., ze dne
19. 9. 2014 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti na částech pozemků parc. č. 2842/8 a parc. č. 1610/12, oba v k. ú. Drahotuše,
spočívajícího v povinnosti povinného strpět na částech pozemků, podle schválené a Povodím
Moravy, s.p. odsouhlasené projektové dokumentace, umístění a provozování kabelu NN
veřejného osvětlení jako stavební objekt „SO 405 – Ochrana VO“, realizovaný v rámci stavby
„III/44029 Drahotuše – průtah“, a dále v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených
fyzických osob či právnických osob na pozemky parc. č. 2842/8 a parc. č. 1610/12,
oba v k. ú. Drahotuše za účelem údržby a oprav tohoto stavebního objektu mezi Povodím
Moravy, s. p., IČ: 70890013, jako budoucím povinným a EKOLTES Hranice, a.s., IČ: 61974919,
jako budoucím oprávněným a Olomouckým krajem jako investorem z důvodu změny lhůty pro
uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na
částech pozemků parc. č. 2842/8 a parc. č. 1610/12, oba v k. ú. Drahotuše, obec Hranice
spočívajícího v povinnosti budoucího povinného strpět na částech pozemků, podle schválené
a Povodím Moravy, s. p. odsouhlasené projektové dokumentace, umístění a provozování kabelu
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NN veřejného osvětlení jako stavební objekt „SO 405 – Ochrana VO“, realizovaný v rámci stavby
„III/44029 Drahotuše – průtah“, a dále v právu vstupu a vjezdu budoucího oprávněného nebo jím
pověřených fyzických osob či právnických osob na pozemky parc. č. 2842/8 a parc. č. 1610/12,
oba v k. ú. Drahotuše za účelem údržby a oprav tohoto stavebního objektu mezi Povodím
Moravy, s. p., IČ: 70890013, jako budoucím povinným, EKOLTES Hranice, a.s., IČ: 61974919,
jako budoucím oprávněným a Olomouckým krajem jako investorem za podmínek dle důvodové
zprávy. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po zaměření
stavby a vypracování geometrického plánu, ale nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního
souhlasu. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu, a to v částce, která bude zjištěna
podle platných cenových předpisů, tj. zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a jeho
prováděcích vyhlášek, platných v době uzavření smlouvy, výnosovou metodou jako pětinásobek
ročního užitku, vynásobeného rozsahem věcného břemene včetně ochranného pásma dle GP.
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 rovněž ustanovení o
oprávnění Olomouckého kraje provést stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/22/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k části pozemku v k. ú. Rapotín, v rámci přípravy realizace
stavby „Rapotín – ul. Rejchartická, Šumperská, obnova DS, NNv“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k části
pozemku parc. č. 1408/3 v katastrálním území Rapotín, obec Rapotín, spočívajícího v právu
zřízení, umístění a provozování zemního kabelového vedení NN 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 zněn mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného
břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným
z věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději
do jednoho roku ode dne ukončení stavebních prací na stavbě „Rapotín – ul. Rejchartická,
Šumperská, obnova DS, NNv“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování
majetku, účinných ke dni uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou
o příslušnou platnou sazbu DPH. Budoucí oprávněný uhradí 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. Smlouva bude rovněž obsahovat ustanovení o oprávnění
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, provést na předmětném pozemku stavbu „Rapotín – ul.
Rejchartická, Šumperská, obnova DS, NNv“.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/23/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části
pozemku v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice mezi
Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a
společností ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným z věcného
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břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku parc.
č. 218/1 zahrada v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice, ve vlastnictví Olomouckého
kraje, v hospodaření Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové
organizace, spočívajícího v právu strpění, umístění, zřízení a provozování kabelového
vedení NN a kabelové skříně SS100 na (v) předmětném pozemku a v právu vstupovat a
vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním tohoto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 452-240/2012, ze dne 2. 10. 2012, mezi
Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 40,- 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/20/24/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k části pozemku v k.ú. a obci Mohelnice mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným a společností ČD Telematika a.s. jako budoucím oprávněným.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k části
pozemku parc. č. 2237 ost. pl. v k.ú. a obci Mohelnice, spočívajícího v právu uložení a
provozování vedení optického kabelu a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek
v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, opravováním, údržbou, úpravou, obnovou a
výměnou tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem, jako budoucím povinným z věcného
břemene a společností ČD – Telematika a.s., IČ: 61459445, 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 „Napojení objektu Mohelnice, Na Příkopech 6 na síť ČD Telematika“. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na
vklad práv do katastru nemovitostí uhradí budoucí oprávněný.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/25/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k části nemovitosti v k.ú. a obci Mohelnice mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným a společností ČEZ
Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k části
pozemku parc. č. 2195 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 668 obč. vyb. v k.ú. a
obci Mohelnice, spočívajícího v právu uložení, strpění a provozování kabelového vedení NN na
(v) předmětné nemovitosti a v právu vstupovat a vjíždět na předmětnou nemovitost v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním 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 „Mohelnice – 1.máje, p.č. 2195, SŠTaZ Mohelnice (dílny),
nové NNk (IV-12-8009530)“. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek
k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí uhradí budoucí oprávněný.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/26/2014 Odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti (id. 1/2) k
pozemku v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice z vlastnictví pana
Antonína Čepla do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti (id. 1/2) k pozemku parc. č. 1012/12 ost.
pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice z vlastnictví pana Antonína Čepla do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu rovnající se ceně úřední stanovené znaleckým posudkem, minimálně
ve výši 50,- Kč/m2. 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/20/27/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci stavby
Olomouckého kraje „Dub nad Moravou – hranice okresu –
rekonstrukce silnice“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

1.

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. 1321 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 82 m2 v k.ú. Dub nad
Moravou, obec Dub nad Moravou mezi Helenou Královou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu rozdělení předmětného pozemku
a změny vlastníka předmětného pozemku,

2.

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 částí
pozemků parc. č. 1334/8 orná půda o výměře cca 39 m2 a parc. č. 1624 zahrada o
výměře cca 44 m2, oba v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou mezi Miloslavem
Dohnalem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím
z důvodu změny vlastníků předmětných pozemků.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2014/02831/OMP/DSB mezi
Helenou Královou a Olomouckým krajem z důvodu rozdělení předmětného pozemku a změny
vlastníka předmětného pozemku.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č.
1321/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 19 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec
Dub nad Moravou mezi Helenou Královou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
2.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 3/5) k části pozemku parc. č. 1321/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca
63 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou mezi Brunem Walterem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

3.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 2/5) k části pozemku parc. č. 1321/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca
63 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou mezi Helenou Walterovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

4.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc.
č. 1334/8 orná půda o výměře cca 39 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad
Moravou mezi Lenkou Dohnalovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,

5.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 1624 zahrada o výměře cca 44 m2 v k.ú. Dub nad
Moravou, obec Dub nad Moravou mezi Miloslavem Dohnalem jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

6.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 1624 zahrada o výměře cca 44 m2 v k.ú. Dub nad
Moravou, obec Dub nad Moravou mezi Marií Dohnalovou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Dub nad Moravou – hranice okresu – rekonstrukce silnice“
kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 100,- Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních
poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o
budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést
výše jmenovanou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/28/2014 Odkoupení nemovitostí v k.ú. Bukovice u Jeseníka ze společného
jmění manželů Diasových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, potřebných k realizaci stavby Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace „Jeseník – Rejvízský
most“.
navrhuje

Radě

Olomouckého

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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Olomouckého kraje schválit
odkoupení pozemku parc. č. 688 zastavěná plocha a nádvoří včetně všech jeho součástí a
příslušenství, zejména včetně budovy č.p. 5, Bukovice, rodinný dům, pozemku parc. č. 691/3
zastavěná plocha a nádvoří včetně všech jeho součástí a příslušenství, zejména včetně budovy
bez č.p./č.e. jiná stavba, a pozemků parc. č. 689 zahrada, parc. č. 690 orná půda, parc. č. 691/2
zahrada, včetně všech jejich součástí a příslušenství, zejména včetně dřevěné vedlejší stavby,
zděné vedlejší stavby a skleníku z ocelových profilů se zasklením a základy (staveb
nezapisovaných v katastru nemovitostí), vše v katastrálním území Bukovice u Jeseníka, obec
Jeseník, vše ze společného jmění manželů Diasových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
2 200 000,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitých věcí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/29/2014 Neuplatnění předkupního práva k části pozemku
v k.ú. a obci Přerov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit s
s neuplatněním předkupního práva Olomouckého kraje k části pozemku parc. č. 6868/83 ost. pl.,
dle geometrického plánu č. 5379-88/2011 ze dne 26. 5. 2011 pozemek parc. č. 6868/124 ost. pl.
o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Přerov, a to v souvislosti s jeho převodem z vlastnictví společnosti
České dráhy, a.s. Toto předkupní právo bude nadále trvat jako věcné právo vůči dalším
vlastníkům uvedené nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/30/2014 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
minimální kupní cenu pro odprodej spoluvlastnického podílu 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, ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, a to ve výši
4 037 270,- Kč, a současně schválit společnost PROFI HOLDING a.s., IČ: 28565738, jako
zprostředkovatele odprodeje předmětných nemovitostí z důvodu předložení nejvýhodnější
cenové nabídky. 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/20/31/2014 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje.
navrhuje

Radě

Olomouckého

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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Olomouckého kraje schválit
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2981/3 ost. pl. o výměře 105 m2 v k.ú. a obci
Mohelnice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, za podmínek stanovených Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/32/2014 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kovářov u Potštátu, obec
Potštát z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví
Olomouckého kraje.
ukládá odboru majetkovému a právnímu
svolat jednání na místě samém za účasti člena K – MP Mgr. Svatopluka Ščudlíka, zástupce
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, zástupce Ministerstva obrany –
Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem, zástupce odboru dopravy a silničního
hospodářství a zástupce odboru majetkového a právního.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/20/33/2014 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne 4. 12.
2014 a 15. 1. 2015 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 5.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 19. 1. 2015
……………………………….
Jaroslav Opršal
předseda komise
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