Usnesení č. 21 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 9. 3. 2015

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/21/1/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Želechovice u Uničova, obec
Želechovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do
vlastnictví pana Petra Obšila.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1142/7 ost. pl. o výměře cca 80 m2
v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Petra Obšila za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude
podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu
DPH.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/2/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú. Penčičky a
v k.ú. Přerov, obec Přerov mezi Olomouckým krajem a statutárním
městem Přerov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 682/1 ost. pl. o
výměře 295 m2, dle geometrického plánu č. 308-83/2014 ze dne 28. 7. 2014 pozemky parc.
č. 682/4 ost. pl o výměře 65 m2, parc. č. 682/5 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 743/2 ost. pl.
o výměře 108 m2 a parc. č. 743/4 ost. pl. o výměře 114 m2, vše v k.ú. Penčičky, obec
Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 6858 ost. pl.
o výměře 8 594 m2 v k.ú. a obci Přerov a částí pozemků parc. č. 191/1 ost. pl. o výměře 5
m2, parc. č. 683 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 14 m2 a
parc. č. 175 zast. pl. a nádvoří o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 308-83/2014 ze
dne 28. 7. 2014 části pozemků parc. č. 191/1 díl „d“ o výměře 5 m2, parc. č. 683 díl „g“ o
výměře 5 m2, parc. č. 174 díl „j“ o výměře 14 m2 a parc. č. 175 díl „m“ o výměře 25 m2,
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které jsou sloučené do pozemku parc. č. 683 o celkové výměře 49 m2, vše v k.ú. Penčičky,
obec Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825, 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/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/3/2014 Odprodej 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 pozemek parc. č. 6750/3 ost. pl. o výměře 298 m2 v k.ú. a
obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské Přerov,
Osmek, 47, za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, 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. 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/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/4/2014 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
Konice mezi Olomouckým krajem a městem Konice.

v k.ú.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1212/2 ost. pl. o
výměře 2 988 m2, dle geometrického plánu č. 875-15/2014 ze dne 17. 9. 2014 pozemky
parc. č. 1212/3 ost. pl. o výměře 1 493 m2 a parc. č. 1212/4 ost. pl. o výměře 1 495 m2, vše
v k.ú. a obci Konice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Konice, IČ: 00288365, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 21 ost.
pl. o výměře 35 m2 a části pozemku parc. č. 38 ost. pl. o výměře 1 561 m2, dle
geometrického plánu č. 876-15/2014 ze dne 25. 8. 2014 pozemky parc. č. 21/2 ost. pl. o
výměře 35 m2 a parc. č. 38/1 ost. pl. o výměře 1 561 m2, vše v k.ú. a obci Konice
z vlastnictví města Konice, IČ: 00288365, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj
uhradí městu Konice náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 876-15/2014 ze dne
25. 8. 2014 ve výši 10 350,- Kč. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. S darovacími smlouvami bude současně
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu uložení a provozování
kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami
a provozováním a odstraňováním tohoto zařízení.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/5/2014 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec
Doloplazy z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Doloplazy.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 50/1 ost. pl. o výměře 2 m2
a část pozemku parc. č. 1489/1 ost. pl. o výměře 256 m2, dle geometrického plánu č. 589Strana 2 (celkem 12)
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110/2014 ze dne 26. 11. 2014 část pozemku parc. č. 50/1 díl „a“ o výměře 2 m2 a část pozemku
parc. č. 1489/1 díl „b“ o výměře 256 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1489/3 ost. pl.
o celkové výměře 258 m2, vše v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Doloplazy, IČ: 00534927. 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/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/6/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Horní Libina, obec Libina z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví ČR – Lesů České
republiky, s.p.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2817/29 ost. pl. o výměře 2 m2, dle
geometrického plánu č. 1150-563/2014 pozemek parc. č. 2817/52 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú.
Horní Libina, obec Libina z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČ:
42196451, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných
nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o
příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/7/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú. Horní Temenice,
obec Šumperk mezi Olomouckým krajem a městem Šumperk.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1333 ost. pl. o výměře
99 m2, dle geometrického plánu č. 908-587/2013 ze dne 22. 11. 2013 část pozemku parc.
č. 1333 díl „d“ o výměře 99 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1184/17 ost. pl. o
celkové výměře 242 m2 v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Šumperk, IČ: 00303461, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1184/11 ost. pl. o výměře 11 m2 a části pozemku
parc. č. 1184/4 ost. pl. o výměře 71 m2 (před digitalizací vedený jako parcela zjednodušené
evidence – GP parc. č. 1184), dle geometrického plánu č. 908-587/2013 ze dne 22. 11.
2013 část pozemku parc. č. 1184/11 díl „j“ o výměře 11 m2 a část parcely zjednodušené
evidence – GP parc. č. 1184 díl „a“ o výměře 71 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 1333 ost. pl. o celkové výměře 50 479 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk
z vlastnictví města Šumperk, IČ: 00303461, 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/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/8/2014 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/447 Tři Dvory
– průtah“ s městem Litovel a paní Šárkou Dohnalovou.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
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záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 353/1 ost. pl. o výměře
3 490 m2, dle geometrického plánu č. 157-104/2014 ze dne 17. 12. 2014 pozemky parc. č.
353/34 ost. pl. o výměře 1 203 m2, parc. č. 353/36 ost. pl. o výměře 969 m2, parc. č. 353/37
ost. pl. o výměře 1 244 m2 a parc. č. 353/41 ost. pl. o výměře 74 m2, vše v k.ú. Tři Dvory u
Litovle, obec Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4 ost. pl.
o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 157-104/2014 ze dne 17. 12. 2014 pozemek
parc. č. 4/4 ost. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel z vlastnictví města
Litovel, IČ: 00299138, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 353/8 ost. pl. o výměře 43 m2 a částí pozemku parc. č. 157/1
orná půda o výměře 15 m2, dle geometrického plánu č. 157-104/2014 ze dne 17. 12. 2014
pozemky parc. č. 157/3 ost. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 157/4 ost. pl. o výměře 1 m2, vše
v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel z vlastnictví paní Šárky Dohnalové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje č. UZ/15/24/2010 ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/9/2014 Vzájemné bezúplatné převody pozemků v k.ú.
Úsov–Židovská obec a k.ú. Úsov-město mezi Olomouckým krajem
a městem Úsov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1285/2 ost. pl. o
výměře 1 573 m2, dle geometrického plánu č. 506-148/2013 ze dne 17. 12. 2013 pozemky
parc. č. 1285/4 ost. pl. o výměře 206 m2, parc. č. 1285/5 ost. pl. o výměře 485 m2, parc. č.
1285/6 ost. pl. o výměře 375 m2, parc. č. 1285/7 ost. pl. o výměře 289 m2 a parc. č. 1285/8
ost. pl. o výměře 218 m2, vše v k.ú. Úsov–město, obec Úsov a části pozemku parc. č. 14/8
ost. pl. o výměře 3 066 m2, dle geometrického plánu č. 19-149/2013 ze dne 17. 12. 2013
pozemky parc. č. 14/8 ost. pl. o výměře 2 678 m2 a parc. č. 14/20 ost. pl. o výměře 388 m2,
vše v k.ú. Úsov–Židovská obec, obec Úsov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Úsov, IČ:
00303500, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
1272/2 ost. pl. o výměře 222 m2, částí pozemků parc. č. 1274/11 travní porost o výměře 224
m2, parc. č. 1260/10 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 1335/7 ost. pl. o výměře 31 m2, dle
geometrického plánu č. 506-148/2013 ze dne 17. 12. 2013 pozemky parc. č. 1274/11 travní
porost o výměře 224 m2, parc. č. 1260/26 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 1335/86 ost. pl.
o výměře 31 m2, vše v k.ú. Úsov–město, obec Úsov a částí pozemků parc. č. st. 1/1 zast. pl.
a nádvoří o výměře 33 m2, parc. č. st. 1/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 28 m2, parc. č. st. 1/3
zast. pl. a nádvoří o výměře 24 m2, parc. č. 5 zahrada o výměře 5 m2, parc. č. st. 12/1 zast.
pl. a nádvoří o výměře 39 m2, parc. č. st. 12/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 14 m2, parc. č. st.
12/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2, parc. č. 20 ost. pl. o výměře 34 m2, dle
geometrického plánu č. 19-149/2013 ze dne 17. 12. 2013 pozemky parc. č. 21/2 ost. pl. o
výměře 33 m2, parc. č. 21/3 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 21/4 ost. pl. o výměře 24 m2,
parc. č. 21/8 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 21/5 ost. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 21/6 ost.
pl. o výměře 14 m2, parc. č. 21/7 ost. pl. o výměře 18 m2 a parc. č. 21/9 ost. pl. o výměře 34
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m2, vše v k.ú. Úsov-Židovská obec, obec Úsov z vlastnictví města Úsov, IČ: 00303500, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/10/2014 Bezúplatný převod částí 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 části pozemku parc. č. 582/2 ost. pl. o výměře 64
m2, dle geometrického plánu č. 441-55/2010 ze dne 30. 9. 2010 část pozemku parc. č. 582/2 díl
„a“ o výměře 27 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 578/1 ost. pl. o celkové výměře 10 647
m2 a část pozemku parc. č. 582/2 díl „c“ o výměře 37 m2, který je sloučen do pozemku parc. č.
607/1 ost. pl. o celkové výměře 1 086 m2, vše 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.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/11/2014 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. a obci Mohelnice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Obchodní
akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, do vlastnictví města
Mohelnice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 452/1 ost. pl. o
celkové výměře 550 m2, dle geometrického plánu č. 2401 – 106/2014 ze dne 29. 9. 2014
pozemky parc. č. 452/5 ost. pl. o výměře 218 m2 a parc. č. 452/6 ost. pl. o výměře 332 m2,
v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Obchodní
akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, 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/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/12/2014 Odprodej pozemků v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné
školy, Šumperk, Zemědělská 3, do vlastnictví Ing. Karla Rataje.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemky parc. č. st. 631 zast. o výměře 134 m2 a parc. č. st.
632 zast. pl. o výměře 536 m2 v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3, do vlastnictví Ing. Karla
Rataje za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných
nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o
příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/21/13/2014 Odprodej nemovitostí v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného
muzea v Olomouci do vlastnictví ČR - Vojenské nemocnice
Olomouc.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/8/22/2013, bod 2. 4., ze dne
19. 12. 2013 ve věci bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného muzea
v Olomouci, do vlastnictví Obecně prospěšné společnosti pro památkovou ochranu
Hradiska u Olomouce a za další rozvoj kulturního, uměleckého a duchovního života a
humanitní zdravotní péče na něm, IČ: 47654465, a bezúplatného převodu projektové
dokumentace k předmětné budově z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Obecně
prospěšné společnosti pro památkovou ochranu Hradiska u Olomouce a za další rozvoj
kulturního, uměleckého a duchovního života a humanitní zdravotní péče na něm, IČ:
47654465, z důvodu odprodeje nemovitostí jinému subjektu.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. st. 10/1 zast. pl. o výměře 914 m2, jehož
součástí je stavba Klášterní Hradisko, č.p. 6, bydlení, pozemky parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře
2 587 m2 a parc. č. 182 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, do vlastnictví
ČR – Vojenské nemocnice Olomouc, IČ: 60800691, a projektovou dokumentaci k předmětné
stavbě z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví ČR – Vojenské nemocnice Olomouc, IČ:
60800691, za kupní cenu ve výši 7 977,- Kč a za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě,
že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní
cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/1

UKM/21/14/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín mezi Olomouckým krajem
jako povinným z věcného břemene a společností O2 Czech Republic
a.s. jako oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat své usnesení č. UZ/12/26/2014, bod 2. 17., ze dne 19. 9. 2014 ve věci uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k
částem pozemků parc. č. 1030/1 a parc. č. 1032/1, oba v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín, mezi
Olomouckým krajem, IČ: 60609460, jako budoucím obtíženým a O2 Czech Republic a.s.,
IČ: 60193336, jako budoucím oprávněným, a to z důvodu uzavření řádné smlouvy o zřízení
věcného břemene.
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků
parc. č. 1030/1 ost. pl. a parc. č. 1032/1 ost. pl., oba v k. ú. a obci Hněvotín, spočívající v právu
užívání částí pozemků za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení
veřejné komunikační sítě v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1134-521/2014 ze dne
8. 1. 2015, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností O2 Czech
Republic a.s., IČ: 60193336, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost zahrnuje i právo
provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo
zlepšení jeho výkonnosti. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za
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jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký
kraj jako stavebník vynucené překládky komunikačního zařízení uhradí O2 Czech Republic a.s.
částku ve výši 200,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že pohledávky jsou vzájemné, dojde k jejich
započtení. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/15/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín, mezi obcí Hněvotín jako
povinným z věcného břemene, společností O2 Czech Republic a.s.
jako oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
stavebníkem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje revokovat
své usnesení č. UR/46/51/2014, bod 5., ze dne 28. 8. 2014 ve věci uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc. č.
56 ostatní plocha, parc. č. 204 ostatní plocha, parc. č. 456/1 ostatní plocha, parc. č. 1066/2
ostatní plocha a parc. č. 1136 ostatní plocha, parc. č. 54/4 zahrada, parc. č. 213/30 ostatní
plocha, parc. č. 213/31 ostatní plocha a parc. č. 213/36, vše v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín,
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení, mezi
O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, jako budoucím oprávněným, obcí Hněvotín, IČ:
00298913, jako budoucím obtíženým a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, jako stavebníkem
vynucené překládky komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků
parc. č. 54/4 zahrada, parc. č. 56 ost. pl., parc. č. 204 ost. pl., parc. č. 213/31 ost. pl., parc. č.
213/36 ost. pl., parc. č. 456/1 ost. pl., parc. č. 1066/2 ost. pl., parc. č. 1136 ost. pl. a parc. č
1196 ost. pl., vše v k.ú. a obci Hněvotín, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a
opravách podzemního komunikačního vedení v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č.
1134-521/2014 ze dne 8. 1. 2015 mezi společností O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, jako
oprávněným z věcného břemene, obcí Hněvotín, IČ: 00298913, jako povinným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako stavebníkem vynucené překládky komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě. Služebnost zahrnuje i právo provádět na podzemním komunikačním
vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost
inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč,
navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, kterou uhradí Olomoucký kraj povinnému z věcného
břemene. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/16/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části
pozemku v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc mezi ČEZ
Distribuce, a.s. jako oprávněným z věcného břemene a Olomouckým
kraje jako povinným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku parc.
č. 31/27 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje,
v hospodaření Slovanského gymnázia, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, spočívajícího v právu
umístění a provozování kabelového vedení NN, 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 ve
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, v rozsahu dle geometrického plánu č. 34210/2014, ze dne 25. 6. 2014, 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 4 070,- Kč, navýšenou
o příslušnou platnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/17/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k části pozemku v k.ú. Šternberk mezi Olomouckým
krajem jako budoucím oprávněným z věcného břemene a městem
Šternberk jako budoucím povinným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku
parc. č. 2156/3 v k.ú. a obci Šternberk, spočívajícího v právu umístění a provozování kanalizace
a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na
předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo
odstraňováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným z věcného
břemene a městem Šternberk, IČ: 00299529, jako budoucím povinným z věcného břemene.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu se stavbou „Rekonstrukce vnitroareálové kanalizace u ZŠ
Šternberk“. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Budoucí oprávněný
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně
správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/18/2014 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k částem pozemků v k. ú. Hodolany, v rámci přípravy
investiční akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc, školní
tělocvična“ mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným a
Veolia Energie, a.s. jako budoucím oprávněným.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem
pozemků parc. č. st. 811 a parc. č. 623/9, oba v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc,
spočívajícího v právu umístění a provozování celého parovodního vedení v předmětných
pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět dopravními a mechanizačními prostředky v nezbytném
rozsahu na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami,
změnami, odstraňováním havárií a likvidací parovodního vedení, a to ve smyslu zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
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změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, mezi Olomouckým krajem, jako
budoucím povinným z věcného břemene a společností Veolia Energie, a.s., IČ: 45193410, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu se stavbou „Přeložka
parovodu – IO-03“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve
výši 100,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Budoucí oprávněný uhradí
jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku
k návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/19/2014 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků v k. ú. Pňovice, obec Pňovice, mezi Povodím Moravy, s.p.
jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků
parc. č. 1289/2 ost. pl. a parc. č. 1298 ost. pl., oba v k. ú. a obci Pňovice, spočívající v právu
umístění a provozování mostních konstrukcí ev. č. 446-006 a ev. č. 446-007 zrealizovaných
v rámci stavby „II/446 Pňovice- průtah, I. etapa“ na předmětných pozemcích a v právu
v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět všemi dopravními a mechanizačními prostředky na
předmětné pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
těchto staveb v rozsahu vymezeném geometrickými plány č. 732-152/2014 ze dne 21. 5. 2014 a
č. 731-151/2014 ze dne 22. 5. 2014, mezi Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013 jako povinným z
věcného břemene a Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 13 152,- Kč, navýšenou
o příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/20/2014 Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou
z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p. do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
souhlasí
se zastavením projednávání záležitosti odkoupení části pozemku parc. č. 2904/29 vodní
plocha o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 497-59/2011 ze dne 30. 6. 2011 pozemek
parc. č. 2904/37 ost. pl. o výměře 8 m2, v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou z vlastnictví ČR –
Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu nesouhlasu
vlastníka s odprodejem předmětné části pozemku.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/21/2014 Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Uhřičice z vlastnictví Ing.
Jaroslava Přidala do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat své usnesení č. UZ/26/24/2012, bod 4. 3., ze dne 21. 9. 2012, ve věci odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc.
č. 768 o výměře 584 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne 10. 12. 2010 pozemek
parc. č. 1067/14 ost. pl. o výměře 584 m2, v k.ú. a obci Uhřičice z vlastnictví Ing. Jaroslava
Přidala do vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu nezájmu vlastníka o odprodej předmětné
nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/22/2014

Odkoupení části pozemku v k.ú. Osikov, obec Bratrušov
z vlastnictví pana Pavla Hrdiny do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odkoupení části pozemku parc. č. st. 35 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Osikov, obec
Bratrušov z vlastnictví pana Pavla Hrdiny do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/27/2007 ze
dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/23/2014 Odprodej pozemku v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy a Středního
odborného učiliště Uničov do vlastnictví Ing. Viktora Vorla.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

nevyhovět žádosti Ing. Viktora Vorla o odkoupení pozemku parc. č. 2501/2 ost. pl. o výměře 142
m2 v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy
a Středního odborného učiliště Uničov, z důvodu jeho potřebnosti pro činnost příspěvkové
organizace.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/24/2014 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a
módy, Prostějov.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odprodej pozemku parc. č. 5402 zast. pl. o výměře 346 m2 včetně budovy obč. vyb. č.p.
2942, Prostějov, a část pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o výměře 438 m2, dle geometrického
plánu č. 4637 – 551/2010 ze dne 22. 11. 2010 pozemek parc. č. 5403/1 ost. pl. o výměře 438 m2,
vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními
úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a
módy, Prostějov, do společného jmění manželů Evy a Michala Vorrethových za kupní cenu ve
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výši 3 390 000,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/25/2014 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví statutárního města Olomouce.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 610/3 ost. pl. o výměře 95 m2, dle
geometrického plánu č. 979-476/2014 ze dne 22. 12. 2014 pozemek parc. č. 610/6 ost. pl. o
výměře 29 m2, parc. č. 610/7 ost. pl. o výměře 25 m2 a část pozemku parc. č. 610/3 díl „a“ o
výměře 41 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 589/5 ost. pl. o celkové výměře 4 253 m2,
vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. 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/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/26/2014 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. a obci Velké Losiny, v k.ú.
Bukovice u Velkých Losin, obec Velké Losiny a v k.ú. Žárová,
obec Velké Losiny z vlastnictví ČR –Zemědělského podniku
Razová, státní podnik v likvidaci do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2718/3 ost. pl. o výměře 431 m2, parc. č. 2718/4
ost. pl. o výměře 484 m2, parc. č. 2718/5 ost. pl. o výměře 497 m2, parc. č. 2718/6 ost. pl. o
výměře 297 m2, parc. č. 2718/7 ost. pl. o výměře 232 m2, parc. č. 2718/8 ost. pl. o výměře 67
m2, parc. č. 2718/9 ost. pl. o výměře 162 m2, parc. č. 2718/10 ost. pl. o výměře 146 m2, parc. č.
2718/11 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 2718/12 ost. pl. o výměře 192 m2, parc. č. 2718/13 ost.
pl. o výměře 697 m2, parc. č. 2718/14 ost. pl. o výměře 52 m2, parc. č. 2719/3 ost. pl. o výměře
36 m2, parc. č. 2720/64 ost. pl. o výměře 106 m2, parc. č. 2720/65 ost. pl. o výměře 523 m2 a
parc. č. 2720/66 ost. pl. o výměře 489 m2, vše v k.ú. a obci Velké Losiny, pozemků parc. č. 873/6
ost. pl. o výměře 72 m2, parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 875/2 ost. pl. o výměře
30 m2, parc. č. 875/9 ost. pl. o výměře 249 m2 a parc. č. 876/3 ost. pl. o výměře 139 m2, vše
v k.ú. Bukovice u Velkých Losin, obec Velké Losiny, pozemků parc. č. 901/4 ost. pl. o výměře 567
m2, parc. č. 901/5 ost. pl. o výměře 345 m2, parc. č. 901/11 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č.
901/12 ost. pl. o výměře 139 m2, parc. č. 901/13 ost. pl. o výměře 69 m2 a parc. č. 904/3 ost. pl.
o výměře 373 m2, vše v k.ú. Žárová, obec Velké Losiny, vše z vlastnictví ČR - Zemědělského
podniku Razová, státní podnik v likvidaci, IČ: 13642090, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0
Strana 11 (celkem 12)
Dne 9. 3. 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

UKM/21/27/2014 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Mírovský Grunt, obec Mírov
z vlastnictví ČR – MILNEA státní podnik v likvidaci do vlastnictví
Olomouckého kraje, do správy Správy sinic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace - revokace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/25/2005, bod 3. 2., ze dne 23. 9. 2005 ve
věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 91/4 ost. pl. o výměře 130 m2 v k.ú. Mírovský Grunt,
obec Mírov z vlastnictví ČR – MILNEA státní podnik v likvidaci, IČ: 00016187, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy sinic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
z důvodu nezájmu státního podniku uzavřít převodní smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/28/2014 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. a obci Pňovice z vlastnictví ČR
– Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 724/64 ost. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Pňovice
z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za podmínek
stanovených Státním pozemkovým úřadem. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/29/2014 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne 12. 2.
2015 a 5. 3. 2015 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 10.
Výsledek hlasování: Pro/17, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 9. 3. 2015
……………………………….
Jaroslav Opršal
předseda komise
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