Usnesení č. 26 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 12. 10. 2015

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a obci Rapotín mezi
Olomouckým krajem a společností TEXTIL INVEST GROUP a.s.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit pozemek parc. č. 1404 zast. pl. o výměře 276 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná st., pozemek parc. č. 1408/8 zast. pl. o výměře 38 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná st., a pozemek parc. č. 1408/4 ost. pl. o výměře 731 m2, vše
v k.ú. a obci Rapotín, se všemi součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví Olomouckého kraje,
v hospodaření Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk za pozemek parc. č. 1407/1
zast. pl. o výměře 581 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná st., část pozemku parc. č.
1408/12 ost. pl. o výměře 725 m2, část pozemku parc. č. 1408/13 ost. pl. o výměře 192 m2, část
pozemku parc. č. 2851/2 ost. pl. o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 1533 – 86/2014 ze
dne 4. 9. 2014 pozemky parc. č. 1408/12 ost. pl. o výměře 725 m2, parc. č. 1408/19 ost. pl. o
výměře 192 m2 a parc. č. 2851/16 ost. pl. o výměře 8 m2, vše v k.ú. a obci Rapotín, se všemi
součástmi a příslušenstvím, vše ve vlastnictví společnosti TEXTIL INVEST GROUP a.s., IČ:
24229709. Olomoucký kraj uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 509 000,- Kč.
Olomoucký kraj uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/2/2015 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1918/1 ost. pl. o
výměře cca 180 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby „Olomouc, Hamerská
ulice – chodník“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/3/2015 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Horka nad Moravou
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Horka nad Moravou.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1697/1 ost. pl. (dříve
pozemek parc. č. 1697) o výměře 36 m2 a část pozemku parc. č. 1700 ost. pl. o výměře 104 m2,
dle geometrického plánu č. 879-133/2015 ze dne 3. 6. 2015 pozemky parc. č. 1697/4 ost. pl. o
výměře 2 m2, parc. č. 1697/5 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 1700/2 ost. pl. o výměře 104 m2,
vše v k.ú. a obci Horka nad Moravou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Horka nad Moravou, IČ:
00298948. 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/26/4/2015 Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Březina, obec Luká
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Luká.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 132 ost. pl. o výměře 4 127
m2, dle geometrického plánu č. 132-42/2015 ze dne 3. 4. 2015 pozemek parc. č. 132/2 ost. pl. o
výměře 4 127 m2 v k.ú. Březina, obec Luká z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Luká, IČ:
00299171. 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/26/5/2015 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod části pozemku v k.ú. a obci Šumvald mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Šumvald jako
budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1787/1 ost. pl. o výměře cca
70 m2 v k.ú. a obci Šumvald z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Šumvald, IČ: 00299537.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu se stavbou
„Cyklostezka Šumvald, křižovatka II/446 x Lazce/Horní Sukolom“. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/26/6/2015 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Želechovice u Uničova,
obec Želechovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a obcí Želechovice jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1142/1 ost. pl. o výměře
cca 360 m2 v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Želechovice, IČ: 00635766. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu se stavbou „Chodník u silnice II. tř. č. 446 Želechovice u Uničova na parc. č. 53/1,
338/2, 845/4, 846/5, 1142/1“. 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/26/7/2015 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú. a obci Prostějov
mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 7692 ost. pl. o výměře 27
m2, dle geometrického plánu č. 5592-257/2014 ze dne 6. 2. 2015 pozemek parc. č. 7692/2 ost.
pl. o výměře 27 m2 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.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 7583 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č. 7584 ost. pl. o
výměře 2 191 m2, parc. č. 7600 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 7691 ost. pl. o výměře 86 m2,
parc. č. 7693 ost. pl. o výměře 222 m2 a parc. č. 7997 ost. pl. o výměře 20 m2, dle
geometrického plánu č. 5592-257/2014 ze dne 6. 2. 2015 pozemky parc. č. 7583/2 ost. pl. o
výměře 46 m2, parc. č. 7584/1 ost. pl. o výměře 2 191 m2, parc. č. 7600/2 ost. pl. o výměře 1 m2,
parc. č. 7691/6 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 7693/2 ost. pl. o výměře 222 m2 a parc. č.
7997/2 ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov a částí pozemků parc. č. 5308 ost. pl.
o výměře 53 m2 a parc. č. 7607/2 ost. pl. o výměře 24 m2, dle geometrického plánu č. 5566756/2014 ze dne 25. 11. 2014 pozemky parc. č. 5308/2 ost. pl. o výměře 53 m2 a parc. č. 7607/3
ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví statutárního města Prostějova,
IČ: 00288659, 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/26/8/2015

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

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 496/11 ostatní plocha o výměře 88
m2, pozemek parc. č. 496/14 zast. pl. o výměře 91 m2, jehož součástí je budova bez čp/če,
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výroba, pozemek parc. č. 496/17 zast. pl. o výměře 236 m2, jehož součástí je budova bez
čp/če, výroba, a pozemek parc. č. 496/18 zast. pl. o výměře 521 m2, jehož součástí je
budova bez čp/če, výroba, vše v k.ú. a obci Mohelnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, za minimální kupní cenu ve
výši 1 260 000,- 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/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/9/2015 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na části
pozemku v k.ú. Neředín, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a statutárním městem Olomouc jako
oprávněným z věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku parc. č. 540/2
ost. pl. v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, spočívajícího v právu zřízení
(uložení), provozu, údržby a oprav dešťové kanalizace v předmětném pozemku a v právu
vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním této dešťové kanalizace, vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1333-91/2015 ze dne 19. 5. 2015, vyhotoveným
společností GEODES GROUP s.r.o., IČ: 27817997, mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako
oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno bezúplatně
na dobu neurčitou. Povinný a oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva
do katastru nemovitostí rovným dílem.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/10/2015 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na část pozemku v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc mezi společností Dalkia Česká republika, a.s. jako
budoucím oprávněným z věcného břemene, Olomouckým krajem
jako budoucím povinným z věcného břemene a statutárním
městem Olomouc jako investorem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje revokovat
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/16/22/2013, bod 2. 2., ze dne 20. 6. 2013 ve věci
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.
č. 373/2 ost. pl. v k.ú. Nové Sady u Olomouce, a to z důvodu uzavření řádné smlouvy o
zřízení věcného břemene.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 373/2 ost. pl. v k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívajícího v právu umístění a provozování
přeložky rozvodného tepelného zařízení – horkovodu DN 600 větev 1, dále v právu
vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, údržbou, opravami,
úpravami, změnami, odstraňováním havárií a likvidací tohoto zařízení, mezi statutárním
městem Olomouc, IČ: 00299308, jako investorem, společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ:
45193410, jako oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako povinným
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z věcného břemene, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 984-32/2015 ze dne 24. 3.
2015. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu
stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných
ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou
sazbu DPH. Statutární město Olomouc 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/26/11/2015 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
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 společnosti DIAMANT PROPERTY s.r.o., IČ:
04470320, 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.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit
Olomouckého kraje nevyhovět žádosti

Zastupitelstvu

pana Ing Petra Sklenáře o odprodej 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, v k.ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské a
zahradnické, Olomouc, U Hradiska 4, z důvodu realizace odprodeje areálu jako celku.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/12/2015 Odprodej části pozemku v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec
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Bernartice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, do vlastnictví
Ing. Karla Čepičky.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit
Olomouckého kraje nevyhovět žádosti

Zastupitelstvu

Ing. Karla Čepičky o odkoupení části pozemku parc. č. 139/1 orná půda o výměře cca 400 m2
v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice z důvodu její potřebnosti pro činnost Střední
školy gastronomie a farmářství Jeseník.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/13/2015 Majetkoprávní vypořádání částí pozemků v k.ú. Osikov, obec
Bratrušov, zastavěných silnicí III/44639.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. st. 35 zast. pl. o výměře 16 m2, dle geometrického plánu
č. 93 – 57/2015 ze dne 28. 8. 2015 pozemek parc. č. 356 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú.
Osikov, obec Bratrušov z vlastnictví pana Pavla Hrdiny do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/27/2007 ze
dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odkoupení části pozemku parc. č. 138/25 trvalý travní porost o výměře 30 m2, dle
geometrického plánu č. 93 – 57/2015 ze dne 28. 8. 2015 pozemek parc. č. 138/6 trvalý travní
porost o výměře 30 m2 v k.ú. Osikov, obec Bratrušov ze společného jmění manželů paní
Simely Akritidy a pana Pavla Hrdiny do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou
v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9.
2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 142 zahrada o výměře 13 m2 a parc. č. 146/2 trvalý
travní porost o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 93 – 57/2015 ze dne 28. 8. 2015
pozemek parc. č. 142/2 zahrada o výměře 13 m2 a pozemek parc. č. 146/5 trvalý travní
porost o výměře 11 m2, v k.ú. Osikov, obec Bratrušov z vlastnictví ČR – Státního
pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Státním
pozemkovým úřadem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/14/2015 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Hanušovice z podílového
spoluvlastnictví manželů Olgy a Milana Schwarzerových (id. 1/2)
a manželů Zdeňky a Milana Schwarzerových (id. 1/2) do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
zastavuje
projednávání záležitosti odkoupení pozemku parc. č. 2304 ost. pl. o výměře 35 m2 v k.ú. a obci
Hanušovice z podílového spoluvlastnictví manželů Olgy a Milana Schwarzerových (id. 1/2) a
manželů Zdeňky a Milana Schwarzerových (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, a to
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z důvodu zatížení předmětné nemovitosti věcnými břemeny a zástavním právem a z důvodu
nezájmu spoluvlastníků o odprodej pozemku.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/15/2015 Odkoupení části pozemku v k.ú. Chudobín,
obec Litovel z vlastnictví pana Petra Jaroše do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
zastavuje
projednávání záležitosti odkoupení části pozemku parc. č. 20/1 zahrada o výměře 21 m2, dle
geometrického plánu č. 134-8b/2014 ze dne 7. 2. 2014 část pozemku parc. č. 20/1 díl „a“ o
výměře 21 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 338/5 ost. pl. o celkové výměře 21 992 m2
v k.ú. Chudobín, obec Litovel z vlastnictví pana Petra Jaroše do vlastnictví Olomouckého kraje,
a to z důvodu zatížení předmětné nemovitosti zástavním právem a z důvodu nezájmu vlastníka o
odprodej pozemku.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/16/2015 Majetkoprávní vypořádání pozemku v k.ú. a obci Ústí ze
společného jmění manželů Boženy a Vladimíra Hapalových do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 284 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Ústí ze společného
jmění manželů Boženy a Vladimíra Hapalových do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 284 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. a obci
Ústí ve společném jmění manželů Boženy a Vladimíra Hapalových, spočívajícího v právu
umístění a provozování komunikace č. II/438, mezi Olomouckým krajem jako oprávněným
z věcného břemene a manželi Boženou a Vladimírem Hapalovými jako povinnými z věcného
břemene za jednorázovou úhradu ve výši 620,- Kč. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou. Povinný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do
katastru nemovitostí.
V případě, že vlastníci předmětného pozemku opětovně nebudou akceptovat návrhy
Olomouckého kraje na majetkoprávní vypořádání části pozemku parc. č. 284 ost. pl. v k.ú. a obci
Ústí,
zastavuje
projednávání návrhů na odkoupení části pozemku parc. č. 284 ost. pl. o výměře cca 60 m2, v k.ú.
a obci Ústí, resp. na zřízení věcného břemene, ve společném jmění manželů Boženy a Vladimíra
Hapalových z důvodu nezájmu vlastníků majetkoprávně vypořádat část předmětného pozemku,
zastavěného silnicí II/438.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/26/17/2015 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kovářov u Potštátu, obec
Potštát z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví
Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/30/2014, bod 3. 2., ze dne 19. 9.
2014 o nevyhovění návrhu Ministerstva obrany na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1706 ost.
pl. o výměře 6 834 m2 v k.ú. Kovářov u Potštátu, obec Potštát z vlastnictví ČR – Ministerstva
obrany do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu jeho potřebnosti pro činnost Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1706 ost. pl. o výměře 6 834 m2 v k.ú. Kovářov u
Potštátu, obec Potštát ve veřejném zájmu z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, IČ: 60162694,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za podmínek stanovených Ministerstvem obrany. Předmětný pozemek je zastavěn
veřejně přístupnou silnicí č. III/4413. 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/26/18/2015 Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. a obci Prostějov
z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3631/44 ost. pl. o výměře 23 m2, části pozemku parc. č.
3700/2 ost. pl. o výměře 60 m2 a části pozemku parc. č. 7881 ost. pl. o výměře 39 m2, dle
geometrického plánu č. 5535-188/2014 ze dne 31. 7. 2014 část pozemku parc. č. 3631/44 díl „a“
o výměře 23 m2, část pozemku parc. č. 3700/2 díl „d“ o výměře 60 m2 a část pozemku parc. č.
7881 díl „c“ o výměře 39 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 7892/1 ost. pl. o celkové
výměře 5 247 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví statutárního města Prostějova, IČ:
00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/26/19/2015 Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. a obci Strukov a v k.ú. a
obci Pňovice, dotčených stavbou mostu ev. č. 446-007B, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 192 ost. pl. o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č.
49-77/2015 ze dne 25. 6. 2015 pozemek parc. č. 192/2 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. a obci
Strukov z vlastnictví obce Strukov, IČ: 00635634, 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.
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bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1300/1 ost. pl. o výměře 3 m2, dle geometrického plánu
č. 753-77/2015 ze dne 25. 6. 2015 pozemek parc. č. 1300/3 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. a obci
Pňovice z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví
Olomouckého kraje, za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. 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/26/20/2015 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne
3. 9. 2015, 17. 9. 2015 a 8. 10. 2015 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 15.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0
V Olomouci dne 12. 10. 2015

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