Usnesení č. 24 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 29. 6. 2015

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/24/1/2015 Odprodej nemovitostí v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střediska sociální prevence
Olomouc, příspěvková organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. st. 141 zast. pl. o výměře 284 m2, jehož
součástí je stavba Nová Ulice, č.p. 126, bydlení, a pozemek parc. č. 429/18 zahrada o výměře
459 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vše se všemi součástmi a příslušenstvím,
zejména s garáží, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za minimální kupní
cenu ve výši 7 000 000,- 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. 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/2/2015

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Dětského domova a školní
jídelny Prostějov.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2631 zast. pl. o výměře cca 1 000 m2,
jehož součástí je stavba Prostějov, č.p. 1435, obč. vyb., pozemky parc. č. 2633/5 ost. pl. o
výměře 69 m2, parc. č. 2635/11 ost. pl. o výměře 1 100 m2 a parc. č. 2638 ost. pl. o výměře
3 357 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Dětského domova a školní jídelny Prostějov, za minimální
kupní cenu rovnající se ceně stanovené 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/16, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/24/3/2015 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. a obci Tučín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Tučín.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 1401/11 ost. pl. o výměře
25 m2 v k.ú. a obci Tučín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Tučín, IČ: 00636631.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/4/2015 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Velká Bystřice
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Velká
Bystřice jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 2232/1 ost. pl. o výměře cca
50 m2, část pozemku parc. č. 2233/3 ost. pl. o výměře cca 590 m2 a pozemek parc. č. 2233/4
ost. pl. o výměře 66 m2, vše v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Velká Bystřice, IČ: 00299651. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.
Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu se stavbou „Centrem Velké Bystřice čistou nohou – III. etapa“. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/5/2015 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Střeň mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Střeň jako
budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 662 ost. pl. o výměře cca
1 050 m2 a část pozemku parc. č. 664 ost. pl. o výměře cca 170 m2, oba v k.ú. a obci Střeň z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Střeň, IČ: 47997265. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí
darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od
ukončení stavby „Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeně“. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/6/2015 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú. a obci Hněvotín,
dotčených stavbou „II/570 Hněvotín – rekonstrukce silnice“, mezi
Olomouckým krajem a obcí Hněvotín.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1030/1 ost. pl. o celkové
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výměře 38 m, dle geometrického plánu č. 1131-163/2014 ze dne 9. 12. 2014 pozemky parc. č.
1030/5 ost. pl. o výměře 32 m2 a parc. č. 1030/6 ost. pl. o výměře 6 m2, části pozemku parc. č.
1032/1 ost. pl. o celkové výměře 487 m2, dle geometrického plánu č. 1131-163/2014 ze dne 9.
12. 2014 pozemky parc. č. 1032/6 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 1032/8 ost. pl. o výměře 255
m2, parc. č. 1032/9 ost. pl. o výměře 118 m2, parc. č. 1032/10 ost. pl. o výměře 58 m2 a parc. č.
1032/11 ost. pl. o výměře 13 m2, části pozemků parc. č. 1032/1 ost. pl. o výměře 640 m2, parc. č.
1029/1 ost. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 1030/1 ost. pl. o výměře 64 m2, dle geometrického plánu
č. 1131-163/2014 ze dne 9. 12. 2014 pozemek parc. č. 1032/1 díl „s“ o výměře 640 m2, pozemek
parc. č. 1029/1 díl „t“ o výměře 1 m2 a pozemek parc. č. 1030/1 díl „u“ o výměře 64 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1032/7 ost. pl. o celkové výměře 705 m2, část pozemku parc.
č. 1032/2 ost. pl. o výměře 688 m2, dle geometrického plánu č. 1131-163/2014 ze dne 9. 12.
2014 pozemek parc. č. 1032/4 ost. pl. o výměře 688 m2, části pozemků parc. č. 1032/1 ost. pl. o
výměře 184 m2 a parc. č. 1032/3 ost. pl. o výměře 779 m2, dle geometrického plánu č. 1131163/2014 ze dne 9. 12. 2014 pozemek parc. č. 1032/1 díl „d+f“ o výměře 184 m2 a pozemek
parc. č. 1032/3 díl „c“ ost. pl. o výměře 779 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1032/5
ost. pl. o celkové výměře 963 m2, části pozemků parc. č. 1029/1 ost. pl. o výměře 116 m2 a parc.
č. 1032/1 ost. pl. o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 1131-163/2014 ze dne 9. 12. 2014
pozemek parc. č. 1029/1 díl „h“ ost. pl. o výměře 116 m2 a pozemek parc. č. 1032/1 díl „g“ o
výměře 30 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1029/11 ost. pl. o celkové výměře 146
m2, části pozemku parc. č. 1029/1 ost. pl. o celkové výměře 190 m2, dle geometrického plánu č.
1131-163/2014 ze dne 9. 12. 2014 pozemky parc. č. 1029/12 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č.
1029/13 ost. pl. o výměře 33 m2 a parc. č. 1029/15 ost. pl. o výměře 123 m2, části pozemků
parc. č. 1029/1 ost. pl. o výměře 260 m2 a parc. č. 1029/2 ost. pl. o výměře 96 m2, dle
geometrického plánu č. 1131-163/2014 ze dne 9. 12. 2014 pozemek parc. č. 1029/1 díl „l“ ost. pl.
o výměře 260 m2 a pozemek parc. č. 1029/2 díl „m“ o výměře 96 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 1029/14 ost. pl. o celkové výměře 356 m2 a části pozemků parc. č. 1029/1 ost.
pl. o výměře 206 m2 a parc. č. 1029/3 ost. pl. o výměře 332 m2, dle geometrického plánu č.
1131-163/2014 ze dne 9. 12. 2014 pozemek parc. č. 1029/1 díl „n+r“ o výměře 206 m2 a
pozemek parc. č. 1029/3 díl „o“ ost. pl. o výměře 332 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 1029/16 ost. pl. o celkové výměře 538 m2, vše v k.ú. a obci Hněvotín, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Hněvotín, IČ: 00298913. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 213/30 ost. pl. o výměře 126 m2, parc. č. 54/4 zahrada
o výměře 97 m2 a parc. č. 456/1 ost. pl. o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 1131163/2014 ze dne 9. 12. 2014 pozemku parc. č. 213/30 díl „j“ o výměře 126 m2, pozemku parc. č.
54/4 díl „i“ o výměře 97 m2 a pozemku parc. č. 456/1 díl „k“ o výměře 2 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 213/59 ost. pl. o celkové výměře 225 m2, částí pozemku parc. č. 213/31 ost.
pl. o celkové výměře 157 m2, dle geometrického plánu č. 1131-163/2014 ze dne 9. 12. 2014
pozemků parc. č. 213/57 ost. pl. o výměře 125 m2 a parc. č. 213/58 ost. pl. o výměře 32 m2 a
částí pozemku parc. č. 213/36 o celkové výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 1131163/2014 ze dne 9. 12. 2014 pozemků parc. č. 213/54 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 213/55
ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k.ú. a obci Hněvotín z vlastnictví obce Hněvotín, IČ: 00298913, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Návrh na projednání bezúplatného nabytí bude předložen Radě Olomouckého kraje
k projednání po uplynutí lhůty pro zveřejnění výše uvedeného záměru Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/7/2015 Odprodej části pozemku v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné
školy, Šumperk, Zemědělská 3, do vlastnictví pana Martina
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Procházky a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Dolní
Temenice, obec Šumperk.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 938 ost. pl. o výměře 2 945 m2, dle
geometrického plánu č. 880-519/2014 ze dne 10. 4. 2014 pozemek parc. č. 938/2 ost. pl. o
výměře 315 m2 v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3, do vlastnictví pana Martina
Procházky, za kupní cenu ve výši 156 030,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku parc. č. 938, dle
geometrického plánu č. 880-519/2014 ze dne 10. 4. 2014 k části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. v
k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, spočívajícího v právu chůze a jízdy v rozsahu dle
geometrického plánu č. 880-519/2014 ze dne 10. 4. 2014, ve prospěch každého vlastníka
pozemku parc. č. st. 96/10 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če stavba pro
administrativu, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a panem Martinem
Procházkou jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 73 230,- 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. Návrh na
projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude předložen Radě Olomouckého
kraje k projednání po uplynutí lhůty pro zveřejnění výše uvedeného záměru Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/8/2015 Odprodej části pozemku v k.ú. Repechy, obec Bousín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví paní Pavly
Lošťákové.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 180/1 ost. pl. o výměře 21 m2, dle
geometrického plánu č. 109-117/2014 ze dne 4. 11. 2014 pozemek parc. č. 180/5 ost. pl. o
výměře 21 m2 v k.ú. Repechy, obec Bousín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví paní Pavly Lošťákové za
kupní cenu ve výši 1 970,- Kč. 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/9/2015 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Potštát a v k.ú. PotštátHorní Předměstí mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a městem Potštát jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1114 ost. pl. o výměře cca
530 m2 v k.ú. Potštát a části pozemků parc. č. 1539 ost. pl. o výměře cca 660 m2 a parc. č. 1557
ost. pl. o výměře cca 70 m2, v k.ú. Potštát-Horní Předměstí, obec Potštát z vlastnictví
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Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Potštát, IČ: 00301795. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací
smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od ukončení
rekonstrukce a vybudování chodníků. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/10/2015 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 ve výši 422 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/11/2015 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Vincentina - poskytovatele
sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace.
bere na vědomí
informaci ve věci dosavadního postupu v předmětné záležitosti.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/12/2015 Směna částí pozemku v k.ú. a obci Šumperk ve
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Vyšší odborné
školy a Střední průmyslové školy, Šumperk, Gen. Krátkého 1, za
část pozemku v k.ú. a obci Šumperk v podílovém spoluvlastnictví
Miroslava Nepejchala, Mgr. Jana Pospíchala, MUDr. Aleny
Pospíchalové a Tomáše Štýse.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit části pozemku parc. st. 1126/1 ost. pl. o výměře 7 m2, dle
geometrického plánu č. 6547-48/2015 ze dne 4. 5. 2015 část pozemku parc. č. st. 1126/1 díl 2xb,
který je sloučený do pozemku parc. č. 1948/4 zahrada o celkové výměře 379 m2 v k.ú. a obci
Šumperk ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Vyšší odborné školy a Střední
průmyslové školy, Šumperk, Gen. Krátkého 1, za část pozemku parc. č. 1948/4 zahrada o
výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 6547-48/2015 ze dne 4. 5. 2015 část pozemku parc. č.
1948/4 díl „c“ o výměře 1 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. st. 1126/1 zast. pl. o celkové
výměře 2 257 m2 v k.ú. a obci Šumperk v podílovém spoluvlastnictví Miroslava Nepejchala (id.
45/100), Mgr. Jana Pospíchala (id. 25/200), MUDr. Aleny Pospíchalové (id. 25/200) a Tomáše
Štýse (id. 30/100). Pan Miroslav Nepejchal, Mgr. Jan Pospíchal, MUDr. Alena Pospíchalová a
Tomáš Štýs uhradí Olomouckému kraji cenový rozdíl směňovaných nemovitostí. Nabyvatelé
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
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Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/13/2015 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. 4426-20/2015 ze dne 20. 3. 2015
pozemek parc. č. 1021/10 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 ve výši 1 900 000,- Kč 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
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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/14/2015 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků v k. ú. Pňovice, obec Pňovice mezi soukromými osobami
jako
povinnými
z věcného
břemene,
společností
Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. jako oprávněným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako stavebníkem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku parc. č. st.
163/2 zastavěná pl. a nádvoří v k. ú. a obci Pňovice, spočívající v právu užívání části pozemku za
účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě
v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 747-285/2014 ze dne 29. 1. 2015 mezi Českou
telekomunikační infrastrukturou, a.s., IČ: 04084063 jako oprávněným z věcného břemene, paní
Petrou Grusovou jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako stavebníkem.
Služebnost zahrnuje též právo provádět na podzemním vedení veřejné komunikační sítě úpravy
za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Věcné břemeno – služebnost bude
zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 462,- Kč včetně DPH, která bude
uhrazena Olomouckým krajem 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.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku parc. č. 686/16
orná půda v k. ú. a obci Pňovice, spočívající v právu užívání části pozemku za účelem zřízení
(uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem č. 747-285/2014 ze dne 29. 1. 2015 mezi Českou
telekomunikační infrastrukturou, a.s., IČ: 04084063 jako oprávněným z věcného břemene, panem
Aloisem Jarmarem jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako stavebníkem.
Služebnost zahrnuje též právo provádět na podzemním vedení veřejné komunikační sítě úpravy
za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Věcné břemeno – služebnost bude
zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 462,- Kč včetně DPH, která bude
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uhrazena Olomouckým krajem 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/15/2015 Revokace - dohoda o zrušení smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým krajem
jako budoucím povinným z věcného břemene a panem Jiřím
Navarou jako budoucím oprávněným z věcného břemene a o
zániku všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
revokovat usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/4/18/2013, bod 2.2, ze dne 16. 1. 2013, ve
věci uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
OMP/BVB/705/2007/ZJ ze dne 31. 10. 2007 mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným
z věcného břemene a panem Jiřím Navarou jako budoucím oprávněným z věcného břemene a o
zániku všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy z důvodu, že stavba prodloužení
vodovodního řádu nebude realizována a vzhledem k nezájmu vlastníka uzavřít předmětnou
dohodu.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/16/2015 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na části
pozemků v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi Olomouckým
krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ
Distribuce, a.s. jako oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat své usnesení č. UZ/14/20/2015, bod 3. 12. ze dne 20. 2. 2015, ve věci uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti v částech pozemků parc. č. st. 1001 zast. pl. a
nádvoří a parc. č. 231 ost. pl., oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, mezi Olomouckým
krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., jako oprávněným
z věcného břemene, a to z důvodu rozdělení a přečíslování dotčených pozemků.
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v částech pozemků parc. č.
st. 1001 zast. pl. a nádvoří, parc. č. 231 ost. pl. a parc. č. 593 ost. pl., vše v k.ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, spočívajícího v právu umístit a provozovat kabelové vedení VN 22 kV v částech
předmětných pozemků a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět všemi dopravními
prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním tohoto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1366 – 158/2015 ze dne 25. 5. 2015,
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 9 540,- Kč,
navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou.
Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/17/2015 Odkoupení pozemku v k.ú. Újezd u Mohelnice, obec Mohelnice ze
společného jmění manželů Bc. Ing. Naděždy a Josefa
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Gajdošíkových
do
vlastnictví
Olomouckého
kraje,
do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 649/2 ost. pl. o výměře 807 m2 v k.ú. Újezd u Mohelnice, obec
Mohelnice ze společného jmění manželů Bc. Ing. Naděždy a Josefa Gajdošíkových do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28.
6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/18/2015

Odkoupení pozemků v k.ú. a obci Přerov z podílového
spoluvlastnictví paní Moniky Bačové – Nagy (id. 1/2) a paní
Andreji Tichákové (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemků parc. č. 4717/25 ost. pl. o výměře 54 m2 a parc. č. 4717/27 ost. pl. o výměře
53 m2, oba v k.ú. a obci Přerov z podílového spoluvlastnictví paní Moniky Bačové – Nagy (id.
1/2) a paní Andreji Tichákové (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední
školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým
posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/19/2015 Odkoupení pozemku v k.ú. Křenovice u Kojetína, obec Křenovice
z vlastnictví obce Křenovice do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Odborného učiliště, Křenovice 8.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 663/13 zahrada o výměře 112 m2 v k.ú. Křenovice u Kojetína, obec
Křenovice z vlastnictví obce Křenovice, IČ: 00636304, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Odborného učiliště, Křenovice 8, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/20/2015 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Moravičany.
zastavuje
projednávání záležitosti bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 960/6 v k.ú. a obci
Moravičany z vlastnictví ČR – Ministerstva zemědělství do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to z důvodu nezájmu
ministerstva o majetkoprávní vypořádání předmětného pozemku.
projednávání záležitosti odkoupení pozemku parc. č. 986/2 ost. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. a obci
Moravičany z vlastnictví paní Heleny Trojnové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to z důvodu nezájmu vlastníka o
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majetkoprávní vypořádání pozemku a z důvodu zatížení předmětného pozemku zástavním a
předkupním právem.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemků parc. č. 963/2 ost. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 1006/17 ost. pl. o výměře 6
m2, oba v k.ú. a obci Moravičany z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČ: 70994226, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 490,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy, minimálně ve výši 3 810,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/21/2015 Odkoupení nemovitosti v k.ú. a obci Kosov z vlastnictví Ing. Anny
Onderkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
uložit vedoucímu odboru ekonomického a vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství
zajistit finanční prostředky na odkoupení pozemku parc. č. st. 32 zast. pl. a nádvoří o výměře
220 m2, jehož součástí je stavba č. p. 6, Kosov, rodinný dům, v k.ú. a obci Kosov z vlastnictví
Ing. Anny Onderkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, s tím, že následně bude záležitost odkoupení
nemovitosti v k.ú. a obci Kosob předložena Radě Olomouckého k projednání.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/22/2015 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

nevyhovět žádosti pana Jindřicha Jelínka o odprodej části pozemku parc. č. 4100/1 ost. pl. o
výměře 349 m2, dle geometrického plánu č. 1518 – 176/2014 ze dne 23. 1. 2015 pozemek parc.
č. 4100/4 ost. pl. o výměře 349 m2, v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do jeho vlastnictví
z důvodu navržené výše kupní ceny.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 4100/1 ost. pl. o výměře 349 m2, dle
geometrického plánu č. 1518 – 176/2014 ze dne 23. 1. 2015 pozemek parc. č. 4100/4 ost. pl. o
výměře 349 m2, v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 158 000,- 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.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/23/2015 Odprodej nebytové jednotky, vymezené dle
zákona č. 72/1994 Sb., včetně podílu na společných částech
domu a na pozemku v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské,
Přerov, Osmek 47.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odprodej nebytové jednotky č. 368/102 jiný nebytový prostor, vymezené v budově č.p. 368,
Přerov I – Město, byt. dům, která je součástí pozemku parc. č. 4719 zast. pl. o výměře 329 m2,
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, do vlastnictví
pana Tomáše Zikána za kupní cenu ve výši 255 000,- Kč. 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 ve
výši 7 084,- Kč, 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.
uzavření smlouvy 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 každého vlastníka nebytové jednotky č. 368/102, vše mezi
Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a panem Tomášem Zikánem jako
oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu ve výši 7 084,- Kč, navýšenou o
příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
současně s kupní smlouvou na odprodej nebytové jednotky č. 368/102 včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku v k.ú. a obci Přerov.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/24/2015 Bezúplatný převod pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Ješov,
obec Luká z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Luká.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod pozemní komunikace, nyní silnice III/37333, Luká – Ješov v úseku od km
staničení 0,000 od křižovatky se silnicí č. II/373 (UZ 2421A135) po km staničení 0,701 konec
silnice (UZ 2421A135), včetně veškerých součástí a příslušenství, a pozemku parc. č. 157/1 ost.
pl. o výměře 6 738 m2, vše v k.ú. Ješov, obec Luká, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Luká, IČ: 0029917. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/25/2015 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Medlov u Uničova, obec Medlov
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3537 ost. pl. o výměře 6 163 m2 v k.ú. Medlov
u Uničova, obec Medlov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
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majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 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.
nevyhovět návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné
nabytí pozemků parc. č. 3224/3 a parc. č. 3270/4 v k.ú. Medlov u Uničova, obec Medlov
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a to z důvodu, že předmětné pozemky jsou zastavěny nejen krajskými
komunikacemi, ale také místními komunikacemi ve vlastnictví obce. Odbor majetkový a
právní požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o rozdělení předmětných
pozemků a o jejich následný převod do vlastnictví Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/26/2015 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Vojtíškov, obec Malá Morava
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových 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. 80/4 ost. pl. o výměře 83 m2 v k.ú. Vojtíškov, obec
Malá Morava z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/27/2015 Majetkoprávní vypořádání stavebních úprav křižovatky Šantovka –
Wittgensteinova v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2013 ze dne 27. 9. 2013, bod 3.15., ve
věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků
parc. č. 195/2 ost. pl. o výměře cca 54 m2, parc. č. 195/21 ost. pl. o výměře cca 12 m2 a parc. č.
195/1 ost. pl. o výměře cca 47 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a společností Galerie Šantovka s.r.o., IČ: 24755664,
jako budoucím obdarovaným z důvodu nezastavění pozemků stavbou.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2013 ze dne 27. 9. 2013, bod 3.16., ve
věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemku
parc. č. 114/6 ost. pl. o výměře cca 69 m2 a parc. č. 114/7 ost. pl. o výměře cca 15 m2, vše v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc mezi společností Office Park Šantovka s.r.o., IČ: 24751961,
jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným z důvodu uzavření
řádné darovací smlouvy.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 114/6 ost. pl. o výměře 69 m2, dle geometrického plánu
č. 1276 – 38/2012 ze dne 17. 12. 2013 pozemek parc. č. 606 ost. pl. o výměře 69 m2 a část
pozemku parc. č. 114/7 ost. pl. o výměře 14 m2, dle geometrického plánu č. 1276 – 38/2012 ze
dne 17. 12. 2013 pozemek parc. č. 607 ost. pl. o výměře 14 m2, vše v k.ú. Olomouc – město,
obec Olomouc z vlastnictví společnosti Office Park Šantovka s.r.o., IČ: 24751961, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za podmínky, že převáděné části pozemků nebudou zatíženy zástavním právem. Nabyvatel
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 195/7 ost. pl. o výměře 11 m2, dle geometrického plánu
č. 1276 – 38/2012 ze dne 17. 12. 2013 pozemek parc. č. 604 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SAMOHÝL OLOMOUC a.s. - člen
SAMOHÝL MOTOR HOLDING, IČ: 47974478, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínky, že převáděná část
pozemku nebude zatížena zástavním právem. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/28/2015 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kladky, k.ú. Kralice na Hané a
k.ú. Repechy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1651/55 ost. pl. o výměře 515 m2, parc. č. 1752/7 ost.
pl. o výměře 132 m2, parc. č. 1752/10 ost. pl. o výměře 581 m2, parc. č. 1752/12 ost. pl. o
výměře 418 m2, parc. č. 1754/6 ost. pl. o výměře 531 m2, parc. č. 1754/7 ost. pl. o výměře
114 m2 a parc. č. 1754/8 ost. pl. o výměře 208 m2, vše v k.ú. a obci Kladky, pozemek parc.
č. 576/2 ost. pl. o výměře 110 m2 v k.ú. a obci Kralice na Hané a pozemek parc. č. 199/3
ost. pl. o výměře 2 073 m2 v k.ú. Repechy, obec Bousín, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 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/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/29/2015 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec
Mikulovice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových 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. 4893 ost. pl. o výměře 365 m2, parc. č. 4894
ost. pl. o výměře 839 m2 a parc. č. 4895 ost. pl. o výměře 382 m2, vše v k.ú. Mikulovice u
Jeseníka, obec Mikulovice, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro
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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.
nevyhovět návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 4892 ost. pl. o výměře 4 689 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka,
obec Mikulovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu nepotřebnosti předmětného
pozemku pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/30/2015 Umístění sídla společnosti MUDr. Miroslav Novotný – Centrum
duševního zdraví s.r.o. v budově v k.ú. Dolní Temenice, obec
Šumperk ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření
Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
souhlasit s umístěním sídla společnosti MUDr. Miroslav Novotný – Centrum duševního zdraví
s.r.o., IČ: 25283201, v budově č.p. 2579, Šumperk, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.
č. st. 421 zast. pl. a nádvoří o výměře 520 m2, v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, na adrese
Zemědělská 2579/9, Šumperk, PSČ 787 01.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/31/2015 Umístění sídla Spolku rodičů a přátel Sigmundovy školy v budově
v k.ú. a obci Lutín ve vlastnictví Olomouckého kraje,
v hospodaření Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
souhlasit s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel Sigmundovy školy v budově č.p. 242, Lutín,
občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 491 zast. pl. a nádvoří o výměře 1
944 m2, v k.ú. a obci Lutín, na adrese Jana Sigmunda 242, Lutín, PSČ 783 49.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/32/2015 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne dne
4. 6. 2015 a 18. 6. 2015 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 3.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/24/33/2015 Návrh termínů jednání K-MP na II. pololetí 2015.
schvaluje
termíny jednání K – MP na II. pololetí 2015.
Výsledek hlasování: Pro/16, Proti/0, Zdržel se/0
V Olomouci dne 29. 6. 2015
……………………………….
Jaroslav Opršal
předseda komise
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