Usnesení č. 25 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 24. 8. 2015

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/25/1/2015 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec
Javorník z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
města Javorník.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1552 ost. pl. o výměře 3
097 m2, dle geometrického plánu č. 180-53/2015 ze dne 15. 4. 2015 pozemky parc. č. 1552/13
ost. pl. o výměře 423 m2, parc. č. 1552/14 ost. pl. o výměře 55 m2, parc. č. 1552/15 ost. pl. o
výměře 52 m2, parc. č. 1552/16 ost. pl. o výměře 144 m2, parc. č. 1552/17 ost. pl. o výměře 317
m2, parc. č. 1552/18 ost. pl. o výměře 261 m2, parc. č. 1552/19 ost. pl. o výměře 56 m2, parc. č.
1552/20 ost. pl. o výměře 470 m2, parc. č. 1641/1 ost. pl. o výměře 610 m2, parc. č. 1641/11 ost.
pl. o výměře 203 m2, parc. č. 1641/15 ost. pl. o výměře 441 m2 a parc. č. 1641/18 ost. pl. o
výměře 65 m2, vše v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Javorník, IČ: 00302708. 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

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/26/25/2012, bod 2.1., ze dne 21. 9.
2012, ve věci bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 1552 ost. pl. o výměře 3 075 m2, dle
geometrického plánu č. 94-247/2011 ze dne 10. 1. 2012 pozemky parc. č 1552/5 ost. pl. o
výměře 357 m2, parc. č. 1552/6 ost. pl. o výměře 57 m2, parc. č. 1552/7 ost. pl. o výměře 69 m2,
parc. č. 1552/8 ost. pl. o výměře 167 m2, parc. č. 1552/9 ost. pl. o výměře 236 m2, parc. č.
1552/10 ost. pl. o výměře 693 m2, parc. č. 1552/11 ost. pl. o výměře 474 m2, parc. č. 1636/9 ost.
pl. o výměře 897 m2, parc. č. 1636/10 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 1636/11 ost. pl. o výměře
39 m2, vše v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Javorník, IČ: 00302708, z důvodu vyhotovení nového geometrického plánu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/2/2015 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú. a obci Jívová
mezi Olomouckým krajem a obcí Jívová.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 2303/1 ost. pl. o výměře 2
911 m2, parc. č. 2348/1 ost. pl. o výměře 390 m2, parc. č. 2420 ost. pl. o výměře 715 m2 a parc.
č. 2423/1 ost. pl. o výměře 566 m2, dle geometrického plánu č. 459-34/2015 ze dne 25. 5. 2015
pozemky parc. č. 2348/3 ost. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 2420/4 ost. pl. o výměře 85 m2, parc.
č. 2423/3 ost. pl. o výměře 566 m2, část pozemku parc. č. 2303/1 díl „f+g“ o výměře 1 259 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 2411/3 ost. pl. o celkové výměře 7 696 m2, část pozemku
parc. č. 2303/1 díl „r+s“ o výměře 812 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2411/18 ost. pl. o
celkové výměře 6 160 m2, část pozemku parc. č. 2303/1 díl „i“ o výměře 840 m2, který je sloučen
do pozemku parc. č. 2411/22 ost. pl. o celkové výměře 10 937 m2, část pozemku parc. č. 2420
díl „n“ o výměře 47 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2411/11 ost. pl. o celkové výměře
187 m2, část pozemku parc. č. 2420 díl „o“ o výměře 302 m2, který je sloučen do pozemku parc.
č. 2411/13 ost. pl. o celkové výměře 419 m2, část pozemku parc. č. 2420 díl „p“ o výměře 261
m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2411/15 ost. pl. o celkové výměře 2 444 m2 a část
pozemku parc. č. 2348/1 díl „w+x“ o výměře 342 m2, který je sloučen do pozemku parc. č.
2411/64 ost. pl. o celkové výměře 3 823 m2, vše v k.ú. a obci Jívová z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Jívová, IČ: 00299031. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 171/1 ost. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 2411/3
ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 2411/11 ost. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 2411/18 ost. pl. o
výměře 60 m2, parc. č. 2411/22 ost. pl. o výměře 135 m2 a parc. č. 2411/64 ost. pl. o výměře 43
m2, dle geometrického plánu č. 459-34/2015 ze dne 25. 5. 2015 část pozemku parc. č. 171/1 díl
„b“ o výměře 74 m2, část pozemku parc. č. 2411/3 díl „c“ o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č.
2411/18 díl „d“ o výměře 60 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2303/1 ost. pl. o
celkové výměře 34 026 m2, část pozemku parc. č. 2411/64 díl „u“ o výměře 43 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 2348/1 ost. pl. o celkové výměře 13 394 m2, část pozemku parc. č.
2411/22 díl „k“ o výměře 135 m2 a část pozemku parc. č. 2411/11 díl „l“ o výměře 39 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2420/3 ost. pl. o celkové výměře 38 267 m2, vše v k.ú. a obci
Jívová z vlastnictví obce Jívová, IČ: 00299031, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/3/2015 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. a obci Mořice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mořice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 216 ost. pl. o výměře
741 m2, parc. č. 217 ost. pl. o výměře 532 m2, parc. č. 368 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č.
369 ost. pl. o výměře 89 m2 a parc. č. 590 ost. pl. o výměře 541 m2, vše v k.ú. a obci Mořice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mořice, IČ: 00288462. 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/25/4/2015 Směna nemovitostí v k.ú. a obci Šumperk ve
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Dětského centra
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Ostrůvek, příspěvkové organizace, za část pozemku v k.ú. a obci
Šumperk ve vlastnictví města Šumperka.
doporučuje odboru majetkovému a právnímu
projednat s městem Šumperkem návrhy na majetkoprávní vypořádání předmětných nemovitostí,
a to pozemku parc. č. st. 1625/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 854 m2, jehož součástí je stavba
Šumperk, č.p. 1443, rod. dům, pozemku parc. č. st. 1625/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 22 m2,
jehož součástí je stavba bez čp./če., obč. vyb., a pozemku parc. č. 1257/101 ost. pl. o výměře
942 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Dětského
centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, a dále části pozemku parc. č. 1947/4 ost. pl. o výměře
cca 840 m2 v k.ú. a obci Šumperk ve vlastnictví města Šumperka, IČ: 00303461. Město Šumperk
uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí, stanovený znaleckými posudky.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/5/2015 Směna části pozemku v k.ú. Chořelice ve
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za část pozemku
v k.ú. Chořelice ve vlastnictví Mgr. Petra Poláška.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit část pozemku parc. č. 24 ost. pl. o výměře cca 192 m2 v k.ú.
Chořelice, obec Litovel ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za část pozemku parc. č. 25 ost. pl. o výměře cca
22 m2 v k.ú. Chořelice, obec Litovel ve vlastnictví Mgr. Petra Poláška. Mgr. Petr Polášek uhradí
cenový rozdíl směňovaných nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí rovným dílem. V případě, že příjem ze směny předmětných nemovitostí
bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude cenový rozdíl směňovaných nemovitostí navýšen o
příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/6/2015 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú. a obci
Přemyslovice mezi Olomouckým krajem a obcí Přemyslovice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 2661/2 ost. pl. o výměře
1 260 m2, dle geometrického plánu č. 525-821/2014 ze dne 25. 2. 2015 pozemky parc. č. 2661/4
ost. pl. o výměře 713 m2, parc. č. 2661/5 ost. pl. o výměře 215 m2, parc. č. 2661/6 ost. pl. o
výměře 322 m2 a parc. č. 2661/7 ost. pl. o výměře 10 m2, části pozemku parc. č. 2913 ost. pl. o
výměře 3 284 m2, dle geometrického plánu č. 528-524/2015 ze dne 9. 4. 2015 pozemky parc. č.
2913/9 ost. pl. o výměře 598 m2, parc. č. 2913/12 ost. pl. o výměře 1 322 m2, parc. č. 2913/13
ost. pl. o výměře 587 m2 a parc. č. 2913/15 ost. pl. o výměře 777 m2, vše v k.ú. a obci
Přemyslovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Přemyslovice, IČ: 00288683. Nabyvatel uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1663 zahrada o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 525-821/2014 ze dne 25. 2. 2015 pozemek parc. č. 1663/2 ost. pl. o
výměře 3 m2, částí pozemků parc. č. st. 107 zast. pl. a nádvoří o výměře 2 m2, parc. č. 93 ost. pl.
o výměře a parc. č. 2682/13 ost. pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 528-524/2015 ze
dne 9. 4. 2015 pozemky parc. č. 2913/10 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 2913/14 ost. pl. o
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výměře 9 m2 a parc. č. 2913/11 ost. pl. o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 2685 ost. pl. o
výměře 89 m2, dle geometrického plánu č. 529-524/2015 ze dne 18. 2. 2015 pozemek parc. č.
2685/2 ost. pl. o výměře 89 m2, vše v k.ú. a obci Přemyslovice z vlastnictví obce Přemyslovice,
IČ: 00288683, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/7/2015 Odprodej pozemku v k.ú. Nové Losiny, obec Jindřichov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů
Jarmily a Ing. Milana Kroupových.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 2173/21 ost. pl. o výměře 50 m2 v k.ú.
Nové Losiny, obec Jindřichov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Jarmily a Ing. Milana
Kroupových za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje 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/0

UKM/25/8/2015 Vzájemné bezúplatné převody pozemků v k.ú. a
obci Prostějov mezi Olomouckým krajem a statutárním městem
Prostějov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 6083/72 ost. pl. o výměře 9 m2 a
parc. č. 6083/73 ost. pl. o výměře 8 m2 oba v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Prostějova, IČ: 00288659. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/9/2015 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k části pozemku v k. ú. Tovačov, obec Tovačov mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným a MITRANET.CZ, s.r.o.
jako budoucím oprávněným.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na část pozemku
parc. č. 117/1 zahrada v k.ú. Tovačov, obec Tovačov, ve vlastnictví Olomouckého kraje,
spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování vedení optického kabelu na (v)
předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem
jako budoucím povinným z věcného břemene a MITRANET.CZ, s.r.o., IČ: 26813041, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene. 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
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o příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději
do jednoho roku od dokončení stavebních prací na stavbě „Uložení optického vedení - Tovačov“.
Budoucí oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní
poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/10/2015 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na část
pozemku v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi Olomouckým
krajem jako povinným z věcného břemene a Veolia Energie ČR, a.s.
jako oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na část pozemku parc. č. 499
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívajícího v právu umístění
a provozování rozvodného tepelného zařízení na (v) předmětném pozemku, v právu
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na
předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami
nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 135728/2014 ze dne 24. 3. 2014, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene
a Veolia Energie ČR, a. s., IČ: 45193410, jako oprávněným z věcného břemene. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 9 000,- 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 práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/11/2015 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části
pozemku v k. ú. Dolany u Olomouce mezi Povodím Moravy, s.p. jako
povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č.
1591 v k. ú. Dolany u Olomouce, obec Dolany, spočívajícího v povinnosti povinného strpět na
části předmětného pozemku stavbu „Dolany, most ev. č. 44311-2“, a dále v právu vstupu
a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických osob či právnických osob na pozemek
parc. č. 1591 v k. ú. Dolany u Olomouce za účelem údržby a oprav předmětné stavby mezi
Povodím Moravy, s. p., IČ: 70890013, jako povinným a Olomouckým krajem jako oprávněným.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 2 944,- Kč, ke které 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.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/12/2015 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti k částem pozemků v k.ú. Uničov pro investiční akci „II/446
Uničov - Strukov“ mezi Olomouckým krajem jako budoucím
oprávněným a Povodím Moravy, s.p. jako budoucím povinným.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech
pozemků parc. č. 2339/1 vodní plocha, parc. č. 2339/4 vodní plocha, parc. č. 2339/7 vodní
plocha, vše v katastrálním území Uničov, obec Uničov, spočívajícího v právu umístění stavby
„II/446 Uničov - Strukov“ na částech předmětných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na
předmětné pozemky za účelem provádění údržby a oprav stavby mezi Olomouckým krajem jako
budoucím oprávněným ze služebnosti a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, jako budoucím
povinným ze služebnosti za podmínek stanovených Povodím Moravy, s.p. Smlouva o zřízení
věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po zaměření stavby a vypracování
geometrického plánu, avšak nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu dle výpočtu stanoveného Povodím Moravy,
s.p. 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/25/13/2015 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh v rámci realizace
výstavby vodovodní přípojky mezi panem Vladimírem Portešem jako
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků parc. č. 1451 a
parc. č. 1453 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, spočívajícího v právu uložení, provozu,
údržby, oprav a odstranění vodovodního potrubí ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č.
1452/1 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 52051/2014 ze dne 20. 2. 2014 mezi panem Vladimírem Portešem jako oprávněným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu rovnající se znaleckým posudkem,
zpracovaným dohodnutým soudním znalcem, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH.
Oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní
poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/14/2015 Odkoupení pozemků v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, obec Lipník
nad Bečvou z vlastnictví paní Zity Rodanové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/23/2011, bod 2., ze dne 24.
6. 2011 ve věci odkupu pozemků v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, obec Lipník nad Bečvou
z vlastnictví paní Zity Rodanové, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu doplnění dalšího pozemku
k majetkoprávnímu vypořádání.
schválit odkoupení pozemků parc. č. 2562/10 ost. plocha o výměře 103 m2, parc. č. 2562/22 ost.
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plocha o výměře 53 m2 a parc. č. 2562/23 ost. plocha o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nové Dvory
nad Bečvou, obec Lipník nad Bečvou z vlastnictví paní Zity Rodanové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu ve výši 42 980,- Kč. 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/25/15/2015 Majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci stavby
Olomouckého kraje „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 530/4 ostatní plocha o výměře cca 97 m2 v k.ú. Předmostí, obec Přerov mezi
manžely Ing. Karlem Křížkou a Alenou Křížkovou jako budoucími prodávajícími a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 1131 zahrada o výměře cca 20 m2 v k.ú. Čekyně, obec Přerov mezi Libuší
Kremplovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č.
1247 vodní plocha o výměře cca 44 m2 v k.ú. Čekyně, obec Přerov mezi společností
Rybářství Přerov, a.s., IČ: 47675756, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu ve výši id. 1/2 k části pozemku parc. č. 131 zahrada o výměře cca 69 m2 v k.ú.
Čekyně, obec Přerov mezi Ing. Hanou Holomuckou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu ve výši id. 1/2 k části pozemku parc. č. 131 zahrada o výměře cca 69 m2 v k.ú.
Čekyně, obec Přerov mezi Ing. Jaroslavem Študentem jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
6.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc.
č. 175 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 26 m2 v k.ú. Penčice, obec Přerov mezi
Josefem Vilimcem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,

7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č.
802/1 trvalý travní porost o výměře cca 61 m2, parc. č. 778/1 orná půda o výměře cca 7
m2, parc. č. 778/2 trvalý travní porost o výměře cca 6 m2, vše v k.ú. Tršice, obec Tršice
mezi Josefem Horkým jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu ve výši id. 1/2 k části pozemku parc. č. 1558 orná půda o výměře cca 17 m2 v k.ú.
Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy mezi Petrou Kubešovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu ve výši id. 1/2 k části pozemku parc. č. 1558 orná půda o výměře cca 17 m2 v k.ú.
Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy mezi Anežkou Mikulkovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
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10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č.
1299 orná půda o výměře cca 9 m2 v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy mezi
Miroslavou Remešovou 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 „II/436 Přerov – Doloplazy – kř.II/437“ kolaudována, za podmínky,
že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého
kraje. 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.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

1.

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí
pozemků parc. č. 118 ostatní plocha o výměře cca 76 m2, parc. č. 152 ostatní plocha o
výměře cca 15 m2, parc. č. 13 ostatní plocha o výměře cca 35 m2, parc. č. 5 ostatní
plocha o výměře cca 34 m2, vše v k.ú. Čekyně, obec Přerov, a na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 134/1 lesní pozemek o výměře cca 5 m2, parc. č. 191/1
ostatní plocha o výměře cca 68 m2, parc. č. 13 ostatní plocha o výměře cca 61 m2, vše
v k.ú. Penčičky, obec Přerov, vše mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako
budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným,

2.

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 782/1 trvalý travní porost o výměře cca 89 m2 v k.ú. Tršice, obec Tršice
mezi obcí Tršice, IČ: 00299588, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným,

s tím, že řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ kolaudována, za podmínky,
že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovacích smluv včetně správních
poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o
budoucích darovacích smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje
provést výše jmenovanou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/16/2015 Majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci stavby
Olomouckého kraje „II/446 Uničov - Strukov“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků
nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/446 Uničov – Strukov“, v katastrálních územích
Želechovice u Uničova, Pňovice a Strukov dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy.
Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „II/446 Uničov – Strukov“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich
části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. 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.
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uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným a vlastníky pozemků jako budoucími dárci na budoucí bezúplatné nabytí pozemků
nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/446 Uničov – Strukov“, v katastrálních územích Uničov,
Želechovice u Uničova a Pňovice dle tabulky uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy. Řádné
darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „II/446 Uničov – Strukov“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich
části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovacích smluv včetně správních poplatků
k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích
darovacích smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/17/2015 Majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci stavby
Olomouckého kraje „II/447 Strukov - Šternberk“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků
nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/447 Strukov - Šternberk“, v katastrálních územích
Žerotín, Liboš, Hnojice, Lužice u Šternberka a Šternberk dle tabulky uvedené v příloze č. 1
důvodové zprávy. Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/447 Strukov - Šternberk“ kolaudována, za
podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví
Olomouckého kraje. 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.
uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným a vlastníky pozemků jako budoucími dárci na budoucí bezúplatné nabytí pozemků
nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/447 Strukov - Šternberk“, v katastrálních územích
Žerotín, Hnojice a Lužice u Šternberka dle tabulky uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy.
Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/447 Strukov - Šternberk“ kolaudována, za podmínky, že
pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovacích smluv včetně správních
poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o
budoucích darovacích smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje
provést výše jmenovanou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/18/2015 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Blatec z vlastnictví společnosti
České dráhy, a.s. do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 452/9 ost. pl. v k.ú. a obci Blatec, nacházející se pod stavbou
silnice III/43510, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČ: 70994226, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
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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/25/19/2015 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví spolku
V – POINT ČR do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odkoupení pozemku parc. č. 3013/3 ost. pl. o výměře 774 m2 v k.ú. a obci Mohelnice
z vlastnictví spolku V – POINT ČR, IČ: 26984377, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
225 200,- Kč, tj. 290,96 Kč/m2. Nabyvatel uhradí náklady na uzavření kupní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
nevyhovět návrhu spolku V – POINT ČR, IČ: 26984377, o odkoupení pozemku parc. č. 3013/3
ost. pl. o výměře 774 m2 v k.ú. a obci Mohelnice do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
275 445,- Kč z důvodu nesouladu návrhu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/15/24/2010 ze dne 28. 6. 2010.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/20/2015 Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví paní
Vladimíry Krškové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Střední průmyslové školy a Středního odborného
učiliště Uničov.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odkoupení části pozemku parc. č. 44 zahrada o výměře 25 m2, dle geometrického plánu
č. 2034 – 155/2015 ze dne 26. 5. 2015 pozemek parc. č. 44/4 zahrada o výměře 25 m2, v k.ú. a
obci Uničov z vlastnictví paní Vladimíry Krškové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov za kupní cenu
rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Kupní smlouva bude uzavřena současně se
smlouvou o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku
parc. č. 44/4 zahrada o výměře 25 m2, v k.ú. a obci Uničov v budoucím vlastnictví Olomouckého
kraje, v budoucím hospodaření Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov,
za podmínky dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 44 zahrada o
výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 2034 – 155/2015 ze dne 26. 5. 2015 pozemek parc. č.
44/4 zahrada o výměře 25 m2, v k.ú. a obci Uničov, spočívajícího v právu chůze a jízdy ve
prospěch každého vlastníka části pozemku parc. č. 44 zahrada o výměře 380 m2, dle
geometrického plánu č. 2034 – 155/2015 ze dne 26. 5. 2015 pozemek parc. č. 44/3 zahrada o
výměře 380 m2, v k.ú. a obci Uničov, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a paní Vladimírou Krškovou jako oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou
úhradu stanovenou znaleckým posudkem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
současně s kupní smlouvou na odkoupení části pozemku části pozemku parc. č. 44 zahrada o
výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 2034 – 155/2015 ze dne 26. 5. 2015 pozemek parc. č.
44/4 zahrada o výměře 25 m2, v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví paní Vladimíry Krškové do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední průmyslové školy a Středního odborného
učiliště Uničov, za podmínky dle důvodové zprávy.
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Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/21/2015 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 ve výši 5 600,- Kč. 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/25/22/2015 Odkoupení pozemků v k.ú. a obci Kralice na Hané z vlastnictví
společnosti CZ JYDERUP, s.r.o. do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemků parc. č. 470/29 ost. pl. o výměře 554 m2, parc. č. 470/30 ost. pl. o výměře
1 110 m2 a parc. č. 470/5 ost. pl. o výměře 2 080 m2, vše v k.ú. a obci Kralice na Hané, vše
z vlastnictví společnosti CZ JYDERUP, s.r.o., IČ: 25599488, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/23/2015 Uzavření dohody o oprávnění obce Bílsko uzavřít nájemní
smlouvu s Domovem se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s. a o
oprávnění uzavřít zástavní smlouvu k nemovitostem v k.ú. a
obci Bílsko.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody mezi Olomouckým krajem a obcí Bílsko, IČ: 00576239, o oprávnění obce Bílsko
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemků parc. č. st. 63/1 zast. pl. a parc. č. st. 120 zast.
pl. včetně budovy č.p. 38, obč. vyb., která je součástí uvedených pozemků, a prostor v této
budově, vše v k.ú. a obci Bílsko s Domovem se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s., IČ: 01693182,
a o oprávnění obce Bílsko zřídit zástavní právo na pozemcích parc. č. st. 63/1 zast. pl. a parc. č.
st. 120 zast. pl., jejichž součástí je budova č.p. 38, obč. vyb., vše v k.ú. a obci Bílsko, bez užití
smluvní sankce dle darovací smlouvy č. 2013/00108/OMP/OSB, uzavřené mezi Olomouckým
krajem a obcí Bílsko dne 1. 3. 2013, a za podmínky dle důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/24/2015 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
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Vlastivědného muzea v Olomouci.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

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 a zahradnické, 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, vše do vlastnictví paní Šárky Michalcové za kupní cenu ve výši
4 400 000,- 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/25/25/2015 Odprodej pozemku v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek
47.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odprodej pozemku 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, do
vlastnictví společnosti SONOT, a.s., IČ: 27749045, za kupní cenu ve výši 203 000,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
nevyhovět žádosti společnosti EMOS spol. s r.o., IČ: 19014104, o odprodej pozemku 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, z důvodu odprodeje předmětné
nemovitosti jinému zájemci.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/26/2015 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY
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SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odprodej pozemku parc. č. 197 zast. pl. o výměře 560 m2, jehož součástí je stavba č.p. 150,
obč. vyb., pozemku parc. č. 198/1 zast. pl. o výměře 667 m2, jehož součástí je stavba č.p.
151, obč. vyb., a pozemku parc. č. 198/2 zast. pl. o výměře 365 m2, jehož součástí je stavba
bez č.p./č.e., garáž, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY SERVIS - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvkové
organizace, do společného jmění manželů Ing. Heleny Ondrýskové a JUDr. Ing. et Ing.
Roman Ondrýsek, MBA za kupní cenu ve výši 9 800 000,- 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/27/2015 Informace o postupu při odprodeji spoluvlastnického podílu
k nemovitostem na ul. Vodární v Olomouci.
bere na vědomí
informaci o postupu při odprodeji spoluvlastnického podílu Olomouckého kraje k nemovitostem
na ul. Vodární v Olomouci.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/28/2015 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Komárov u Mladějovic, obec
Komárov a v k.ú. a obci Hlubočky z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat část usnesení č. UZ/10/19/2014, bod 3.9., ze dne 11. 4. 2014 ve věci bezúplatného
nabytí pozemku parc. č. 2936 ost. pl. o výměře 1 115 m2 v k.ú. a obci Hlubočky z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, a to
z důvodu změny rozsahu předmětného pozemku.
schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2936/1 ost. pl. o výměře 769 m2 v k.ú. a obci
Hlubočky 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 spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/29/2015 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2562/6 ost. pl. o výměře 72 m2 v k.ú. a obci Lipník
nad Bečvou 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 spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/30/2015 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohuslavice u Konice a v k.ú.
Brodek u Prostějova z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 445/2 ost. pl. o výměře 32 m2 v k.ú. Bohuslavice u
Konice, obec Bohuslavice a pozemků parc. č. 1051/4 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 1051/26
ost. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 1051/27 ost. pl. o výměře 85 m2, vše v k.ú. a obci Brodek u
Prostějova 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 spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/31/2015 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků
v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh mezi Olomouckým krajem a
městem Zábřeh.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 5457/65 ost. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh na
Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zábřehu, IČ: 00303640. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
schválit bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1969/2 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 5457/12 ost.
pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 5457/66 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě,
obec Zábřeh z vlastnictví města Zábřehu, IČ: 00303640, 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/32/2015 Informace k přípravě investiční akce „Silnice II/150 Ohrozim –
obchvat“.
bere na vědomí

předloženou důvodou zprávu.
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Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/33/2015 Majetkoprávní záležitosti – majetkoprávní příprava investiční akce
„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat části usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/19/2009 ze dne 24. 4. 2009,
body 2.1. – 2.5., 2.7., 2.8., 2.12., 2.15., 2.17. – 2.22., 2.24., 2.28. – 2.42., 2.44., 2.46. – 2.50.,
2.53. – 2.57., 2.59. – 2.64., 2.70. – 2.76., 2.78., 2.80. – 2.85., ve věci uzavření smluv o budoucích
kupních smlouvách k částem k pozemků v k.ú. Smržice, obec Smržice, v k.ú. Držovice na
Moravě, obec Držovice a v k.ú. Prostějov, obec Prostějov v souvislosti se stavbou „Přeložka
silnice II/366 Prostějov – sever“ z důvodu změny rozsahu trvalých záborů stavbou dotčených
pozemků, změny vlastníků stavbou dotčených pozemků a změny číslování stavbou dotčených
pozemků.
schválit uzavření dohod o zrušení smluv o budoucích kupních smlouvách uzavřených na základě
usnesení č. UZ/5/19/2009 ze dne 24. 4. 2009 dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy
z důvodu změny rozsahu trvalých záborů stavbou dotčených pozemků.
schválit uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníky stavbou dotčených pozemků jako budoucími prodávajícími na
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „Silnice II/366 Prostějov –
přeložka silnice“, v katastrálním území Smržice, katastrálním území Držovice na Moravě a
katastrálním území Prostějov dle tabulky uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy. Řádné kupní
smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo
jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní ceny
předmětných nemovitostí se budou rovnat cenám tržním, stanoveným znaleckým posudkem
zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádných
kupních smluv. 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.
revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2009 ze dne
11. 12. 2009, bod 4.2., ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k částem
k pozemkům v k.ú. Prostějov, obec Prostějov v souvislosti se stavbou „Přeložka silnice II/366
Prostějov – sever“ z důvodu změny rozsahu trvalých záborů stavbou dotčených pozemků.
schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí
pozemků parc. č. 5932/1 orná půda o výměře cca 932 m2, parc. č. 7610/7 ost. pl. o výměře cca
92 m2, parc. č. 7610/16 ost. pl. o výměře cca 190 m2, parc. č. 7611/3 ost. pl. o výměře cca 3 m2,
parc. č. 7611/4 ost. pl. o výměře cca 58 m2, parc. č. 7618 ost. pl. o výměře cca 135 m2, parc. č.
7622 ost. pl. o výměře cca 36 m2 a parc. č. 7626/1 orná půda o výměře cca 148 m2, vše
v katastrálním území Prostějov, obec Prostějov, mezi statutárním městem Prostějovem, IČ:
00288659, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, kterým
bude stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ kolaudována, za podmínky, že pozemky
nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě
bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 1287 ost. pl. o výměře cca 36 m2 v katastrálním území Smržice, obec Smržice,
mezi obcí Smržice, IČ: 00288772, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
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obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ kolaudována, za
podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěn silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o
budoucí darovací smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/25/34/2015 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne
23.7.2015 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 3.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0
V Olomouci dne 24. 8. 2015

……………………………….
Jaroslav Opršal
předseda komise
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