Zveřejněna je upravená verze usnesení a příloh z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(GDPR). Do úplné verze usnesení a příloh mohou občané Olomouckého kraje
nahlédnout na oddělení organizačním odboru kancelář hejtmana v sídle
Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 8. patro, kancelář dveře
č. 815–819.

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 26. 9. 2022
UZ/11/1/2022

Zahájení,
zasedání

volba

ověřovatelů

zápisu,

schválení

programu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
předložený
program
11.
Olomouckého kraje konaného dne 26. 9. 2022

zasedání

Zastupitelstva

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 1.
UZ/11/2/2022

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje:
a) s termínem plnění k 26. 9. 2022 dle části A) zprávy o kontrole plnění
usnesení
b) s průběžnými termíny dle části B) zprávy o kontrole plnění usnesení

2.

b e r e n a v ě d o m í informaci o průběžné realizaci dotačních programů v
roce 2022 dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_2_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Aktuální seznam DPOK 2022úpravy pro .pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 2.
UZ/11/3/2022

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za
uplynulé období
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Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 3.
UZ/11/4/2022

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje:
a) zápis z 6. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 8. 6. 2022
b) zápis ze 7. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 15. 6. 2022
c) zápis z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 15. 6. 2022
d) zápis z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 21. 6. 2022

Předložil:
předsedové výborů zastupitelstva
Bod programu: 4.
UZ/11/5/2022

Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje –
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 8. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje, konaného dne 31. 8. 2022

Předložil:
předseda výboru zastupitelstva
Bod programu: 4.1.
UZ/11/6/2022

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v
Olomouci

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

z v o l i l o Mgr. et Mgr. Terezii Pilarovou
MUDr. Pavlínu Krestýnovou
Mgr. Simonu Otáhalovou
Vlastu Čohanovou
Mgr. Moniku Vaverčákovou
Mgr. Bc. Dušana Tejkala
Ing. Miroslavu Ležákovou
Martina Škodu
Ing. Jaroslavu Vyhlídalovou
Bc. Jaroslava Piterku
Mgr. Annu Grúzovou, DiS.
Marcelu Jedličkovou
Zdenka Voždu
Ladislavu Zbrankovou
přísedícími Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
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2.

u k l á d á zaslat Krajskému soudu v Ostravě výpis tohoto usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje o volbě přísedících spolu s podkladovými
materiály ke zvoleným přísedícím

Odpovídá: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Termín: 12. 12. 2022
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.
UZ/11/7/2022

Program na podporu JSDH 2022 – dotační titul 13_02_1 –
revokace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/9/8/2022 ze dne 11. 4. 2022, bod č. 3 a 4,
část přílohy č. 2 usnesení, a to v části příjemce č. 212 obec Dolní Studénky,
IČO: 00635936 a příjemce č. 221 obec Lobodice, IČO: 00301523, dle
důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 6.
UZ/11/8/2022

Program na podporu JSDH 2022 – dotační titul 13_02_1 –
dodatky

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu JSDH 2022 DT č. 13_02_1 uzavřené mezi Olomouckým
krajem a obcí Česká Ves, IČO: 00636037, kterým se upřesňuje účel použití
dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č.
1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_8_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Dodatek_č_1_Česká_Ves.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu JSDH 2022 DT č. 13_02_1 uzavřené mezi Olomouckým
krajem a obcí Rouské, IČO: 00636550, kterým se prodlužuje termín použití
dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě uvedeného v příloze č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_8_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 Dodatek_č_1_Rouské.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.
UZ/11/9/2022

Dotační programy Olomouckého kraje – doplňující dokumenty

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje

1.1.

Seznam

předpokládaných
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dotačních

programů

Olomouckého kraje pro rok 2023 dle přílohy č. 1 usnesení,
1.2. Vzorovou žádost o programovou dotaci dle přílohy č. 2 usnesení,
1.3. vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace dle příloh
č. 3–12 usnesení:
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
fyzické osobě nepodnikateli /Vzor 1/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost fyzické osobě nepodnikateli /Vzor 2/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
fyzické osobě podnikateli /Vzor 3/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost fyzické osobě podnikateli /Vzor 4/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
právnické osobě /Vzor 5/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost právnické osobě /Vzor 6/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
obci, městysi, městu /Vzor 7/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost obci, městysi, městu /Vzor 8/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
příspěvkové organizaci /Vzor 9/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost příspěvkové organizaci /Vzor 10/
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Seznam předpokládaných
DP OK 2023.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor žádosti o dotaci z
rozpočtu OK.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz.
os. nepodn.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.
04-Vzor.
VP
sml.
na
ČINNOST_fyz. os. nep.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz.
os. podnik.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.
06-Vzor.
VP
sml.
na
ČINNOST_fyz. os. pod.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Vzor. VP sml. na AKCI_práv.
osoba_Vzo.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.
08-Vzor.
VP
sml.
na
ČINNOST_práv. osoba_.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 09-Vzor. VP sml. na AKCI_obec,
městys, m.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.
10-Vzor.
VP
sml.
na
ČINNOST_obec, městys.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 11-Vzor. VP sml. na AKCI_přísp.
organiza.pdf
UZ_11_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.
12-Vzor.
VP
sml.
na
ČINNOST_přísp. organ.pdf
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Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.
UZ/11/10/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny v příloze č. 1, příloze č. 2, příloze
č. 3, příloze č. 4 a příloze č. 5 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-05 OE RZ na vědomí ZOK
26.9.2022_9.1.pdf

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v příloze č. 6 a příloze č. 7 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_10_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 06-07 OE RZ ke schválení ZOK
26.9.2022_9.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.1.
UZ/11/11/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny –
DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny v příloze č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_11_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 OE RZ na vědomí ZOK
26.9.2022_9.1.1.D.pdf

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v příloze č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_11_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 OE RZ ke schválení ZOK
26.9.2022_9.1..pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.1.1.
UZ/11/12/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022
financování oprav, investic a projektů

– splátka úvěru na

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) 10. splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů
Komerční bance, a.s. z přijatých dotací ve výši 32 829 127,49 Kč
b) 11. splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů
Komerční bance, a.s. z přijatých dotací ve výši 32 245 762,13 Kč

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.2.
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UZ/11/13/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na
financování oprav, investic a projektů
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í žádost č. 6 o čerpání revolvingového úvěru na
financování oprav, investic a projektů s Komerční bankou, a.s., ve výši 20 000
000 Kč v příloze č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_13_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.3.
UZ/11/14/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na
financování oprav, investic a projektů – DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í žádost č. 7 o čerpání revolvingového úvěru na
financování oprav, investic a projektů s Komerční bankou, a.s., ve výši 80 000
000 Kč v příloze č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.3.1.
UZ/11/15/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – plnění rozpočtu k 30. 6.
2022
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 6. 2022

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.4.
UZ/11/16/2022 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej částí
pozemků parc. č. 5132 ost. pl. o výměře cca 14 m2 a parc. č. 5143 ost. pl. o
výměře cca 16 m2, oba v k.ú. a obci Kostelec na Hané, mezi Olomouckým
krajem jako budoucím prodávajícím a ČR – Správou železnic, státní
organizací, IČO: 70994234, jako budoucím kupujícím za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem. V případě, že příjem z odprodeje
předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní
cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH. Řádná kupní smlouva
bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu
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„Výstavba PZS (P6548) v km 5,450 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách“,
nejpozději do 31. 12. 2035. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. odprodej části pozemku parc. č. 2032/5 ost. pl. o výměře 8 508 m2, dle
geometrického plánu č. 572-4/2022 ze dne 24. 2. 2022 pozemek parc. č.
2032/18 o výměře 8 508 m2, v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, obec
Dolní Újezd z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX za
kupní cenu ve výši 340 050 Kč dle splátkového kalendáře. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.3. odkoupení částí pozemků parc. č. 386/2 ost. pl. o výměře 381 m2 a parc.
č. 39/15 trvalý travní porost o výměře 34 m2, dle geometrického plánu
č. 453-4/2022 ze dne 17. 2. 2022 pozemky parc. č. 386/4 o výměře 381 m2 a
parc. č. 39/28 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Staměřice, obec Dolní Újezd, z
vlastnictví pana XXXXX XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 13 760 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.4. směnu části pozemku parc. č. 4266 ost. pl. o výměře 317 m2, dle
geometrického plánu č. 4137-531/2022 ze dne 24. 3. 2022 pozemek parc. č.
4266/2 o výměře 317 m2 v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou ve vlastnictví
společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., IČO: 26178541, za část pozemku parc.
č. 5938/2 ost. pl. o výměře 292 m2, dle geometrického plánu č. 6981-532/2022
ze dne 15. 3. 2022 pozemek parc. č. 5938/62 o výměře 292 m2 v k.ú. a obci
Prostějov ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Společnost Lidl Česká republika,
v.o.s., IČO: 26178541, uhradí Olomouckému kraji cenový rozdíl směňovaných
nemovitostí ve výši 420 710 Kč. Nabyvatelé uhradí správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
2.

nevyhovuje žádosti
2.1. paní XXXXX o odkoupení pozemku parc. č. 290/220 orná půda o výměře 1
525 m2 v k.ú. a obci Náměšť na Hané, z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové
organizace do jejího vlastnictví z důvodu jeho potřebnosti pro činnost
Olomouckého kraje
2.2. pana XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 1614/2 ost. pl. o výměře
cca 100 m2 v k.ú. a obci Malá Morava z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
jeho vlastnictví z důvodu probíhajících komplexních pozemkových úprav v
daném katastrálním území

3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.2. a 1.4. návrhu na
usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem
dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.
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4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 1.3.
návrhu na usnesení,
4.2. Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Lipník nad Bečvou,
Osecká 301, dle bodu 1.4. návrhu na usnesení,
a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.1.
UZ/11/17/2022 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

revokuje
1.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako
budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 477/37
orná půda o výměře 2 m2 a parc. č. 477/53 orná půda o výměře 12 m2, oba v
k.ú. a obci Oplocany z vlastnictví vlastníka, určených pro stavbu „II/435 kř.
II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany
a Oplocany – Polkovice“, z důvodu úmrtí vlastníka
1.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem spoluvlastnického
podílu o velikosti 1/4, XXXXX XXXXX, jako budoucím prodávajícím na budoucí
odkoupení části pozemku parc. č. 394/22 orná půda o výměře 77 m2 v k.ú. a
obci Oplocany z vlastnictví vlastníka, určeného pro stavbu „II/435 kř. II/367 –
Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a
Oplocany – Polkovice“, z důvodu úmrtí vlastníka
1.3. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/18/2022 ze dne
11. 4. 2022 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 2265/11 ost. pl. o výměře 437
m2 a parc. č. 2265/12 ost. pl. o výměře 66 m2, oba v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, z vlastnictví vlastníka, XXXXX, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 50 300 Kč, a to
z důvodu převodu vlastnického práva k předmětným pozemkům

2.

revokuje
2.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2009, bod
3.12., ze dne 29. 6. 2009 ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k
pozemku parc. č. 935/54 ost. plocha o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Luká z
vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, z důvodu nezájmu
vlastníka odprodat svůj spoluvlastnický podíl do vlastnictví Olomouckého kraje
2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/21/2020, bod 3.4., ze
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dne 22. 6. 2020 ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 186/1 zahrada o
výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 315-200/2019 ze dne 7. 10. 2019
pozemek parc. č. 186/12 o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Řídeč z vlastnictví pana
XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka
odprodat předmětný pozemek do vlastnictví Olomouckého kraje
2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/20/2020, bod 4.1., ze
dne 21. 12. 2020 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 226/10 ost. pl. o výměře
4 m2 a části pozemku parc. č. 226/43 orná půda o výměře 31 m2, dle
geometrického plánu č. 330-39/2020 ze dne 23. 7. 2020 pozemek parc. č.
226/10 o výměře 1 m2, parc. č. 226/73 o výměře 3 m2 a parc. č. 226/74 o
výměře 31 m2, vše v k.ú. a obci Výšovice z vlastnictví Řeznictví – uzenářství
Páleník s.r.o., do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka
odprodat předmětné pozemky do vlastnictví Olomouckého kraje
2.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/26/2021, bod 2.6., ze
dne 26. 4. 2021 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 3741/46 ostatní plocha o
výměře 15 m2 a parc. č. 3741/45 ostatní plocha o výměře 26 m2, oba v k.ú. a
obci Ptení z vlastnictví ROLS Lešany, spol. s r. o., do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, z důvodu nezájmu vlastníka odprodat předmětné pozemky do
vlastnictví Olomouckého kraje
2.5. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/20/2021, bod 2.5., ze
dne 20. 9. 2021 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1042/6 ost. pl. o výměře
91 m2 v k.ú. a obci Mořice z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 11 630 Kč, z důvodu nezájmu
vlastníka odprodat předmětný pozemek do vlastnictví Olomouckého kraje
2.6. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/35/2018, bod 3.14.,
ze dne 17. 12. 2018 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 822/2 ost. pl. o
výměře 214 m2 a parc. č. 823/3 ost. pl. o výměře 238 m2, oba v k.ú. a obci
Partutovice z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 45 200 Kč, z důvodu nezájmu vlastníka odprodat
předmětné pozemky do vlastnictví Olomouckého kraje
2.7. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/19/2021, bod 2.21., ze
dne 22. 2. 2021 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 784/19 ostatní plocha o
výměře 7 m2 v k.ú. a obci Hnojice z vlastnictví vlastníka, pana XXXXX do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka odprodat
předmětný pozemek do vlastnictví Olomouckého kraje
2.8. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/19/2021, bod 3.1., ze
dne 22. 2. 2021 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 430/28 ostatní plocha o
výměře 140 m2 v k.ú. a obci Liboš, z vlastnictví vlastníka, pana XXXXX do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka odprodat
předmětný pozemek do vlastnictví Olomouckého kraje
2.9. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/19/2021, bod 2.24., ze
dne 22. 2. 2021 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 532/23 ostatní plocha o
výměře 79 m2 v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice, z vlastnictví vlastníka,
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pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka
odprodat předmětný pozemek do vlastnictví Olomouckého kraje
2.10. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/19/2021, bod 2.30.,
ze dne 22. 2. 2021 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 684/41 ostatní plocha
o výměře 147 m2 v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice, ze společného
jmění manželů XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu
vlastníků odprodat předmětný pozemek do vlastnictví Olomouckého kraje
3.

schvaluje
3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím na
budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích
parc. č. 477/37 orná půda o výměře cca 2 m2 a parc. č. 477/53 orná půda o
výměře cca 12 m2, oba v k.ú. a obci Oplocany, určených pro stavbu „II/435 kř.
II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany
a Oplocany – Polkovice“. Kupní cena bude sjednána ve výši 200 Kč/m2. Řádná
kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3,
Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“,
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 kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o
oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím na
budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích
parc. č. 477/37 orná půda o výměře cca 2 m2 a parc. č. 477/53 orná půda o
výměře cca 12 m2, oba v k.ú. a obci Oplocany, určených pro stavbu „II/435 kř.
II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany
a Oplocany – Polkovice“. Kupní cena bude sjednána ve výši 200 Kč/m2. Řádná
kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3,
Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“,
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 kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o
oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím na
budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku
parc. č. 394/22 orná půda o výměře cca 77 m2 v k.ú. a obci Oplocany,
určeného pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán
Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“. Kupní cena
bude sjednána ve výši 200 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
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„II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín –
Oplocany a Oplocany – Polkovice“, kolaudována, za podmínky, že pozemek
nebo jeho část bude zastavěna silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého
kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž
ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.4. odkoupení pozemků parc. č. 2265/11 ost. pl. o výměře 437 m2 a parc. č.
2265/12 ost. pl. o výměře 66 m2, oba v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem, obec Staré Město z vlastnictví vlastníka, XXXXX, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 50 300 Kč. Nabyvatel
uhradí správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí.
3.5. odkoupení pozemků parc. č. 265/2 ostatní plocha o výměře 12 m2 a parc.
č. 270/3 ostatní plocha o výměře 7 m2, oba v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad
Moravou, z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 2 880 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. odkoupení pozemku parc. č. 1338/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú.
Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 610 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. odkoupení pozemku parc. č. 1373/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú.
Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, z vlastnictví paní XXXXXdo vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 610 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8. odkoupení pozemku parc. č. 1374/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú.
Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 610 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9. odkoupení pozemků parc. č. 1240/2 ostatní plocha o výměře 11 m2, parc.
č. 1383 ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č. 1384 ostatní plocha o výměře
20 m2, vše v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, z vlastnictví pana
XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 6 220 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.10. odkoupení pozemku parc. č. 296/2 ostatní plocha o výměře 33 m2 v k.ú.
Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, ze společného jmění manželů XXXXX do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 5 010 Kč. Nabyvatel
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uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.11. odkoupení pozemku parc. č. 971/5 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 5 070 Kč. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí a nákladů na pořízení znaleckého posudku.
3.12. odkoupení pozemků zastavěných silnicí II/366 v rámci stavby „Silnice
II/366 Prostějov – přeložka silnice“, a to celých pozemků a částí pozemků
oddělených geometrickým plánem č. 7065-14/2022 ze dne 27. 7. 2022 od
pozemků v katastrálním území a obci Prostějov, dle tabulky uvedené v příloze
č. 01 usnesení, z vlastnictví vlastníků pozemků do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnických práv včetně správních poplatků k
návrhům na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.
3.13. bezúplatné nabytí id. 4/10 pozemku parc. č. 5807 orná půda o výměře 1
594 m2, dle geometrického plánu č. 7065-14/2022 ze dne 27. 7. 2022
pozemku parc. č. 5807/7 ost. pl. o výměře 1 594 m2, oba v k.ú. a obci
Prostějov, a částí pozemků parc. č. 5814/1 orná půda o výměře 1 324 m2,
parc. č. 5851 orná půda o výměře 908 m2, parc. č. 5963 orná půda o celkové
výměře 477 m2, parc. č. 5966 orná půda o celkové výměře 3 709 m2 a parc. č.
5971 orná půda o výměře 167 m2, dle geometrického plánu č. 7065-14/2022
ze dne 27. 7. 2022 pozemků parc. č. 5814/50 ost. pl. o výměře 1 324 m2, parc.
č. 5851/4 ost. pl. o výměře 908 m2, parc. č. 5963/6 ost. pl. o výměře 262 m2,
parc. č. 5963/8 ost. pl. o výměře 215 m2, parc. č. 5966/6 ost. pl. o výměře 3
605 m2, parc. č. 5966/7 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 5966/9 ost. pl. o
výměře 48 m2, parc. č. 5966/11 ost. pl. o výměře 15 m2 a parc. č. 5971/4 ost.
pl. o výměře 167 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví ČR – Státního
pozemkového úřadu, IČO: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
pozemku parc. č. 2631/1 zast. pl. o výměře 990 m2, jehož součástí je stavba
Prostějov, č.p. 1435, byt. dům, rozdělená na základě prohlášení vlastníka na
bytové jednotky č. 1435/1 - č. 1435/25 a nebytové prostory č. 1435/101 – č.
1435/107 včetně příslušných podílů na společných částech nemovitosti,
pozemků parc. č. 2633/5 ost. pl. o výměře 69 m2, parc. č. 2638/5 ost. pl. o
výměře 582 m2, parc. č. 2635/11 ost. pl. o výměře 433 m2, parc. č. 2638/1 ost.
pl. o výměře 1293 m2, parc. č. 2638/2 ost. pl. o výměře 853 m2, parc. č.
2638/3 ost. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 2638/4 ost. pl. o výměře 405 m2 a
parc. č. 2638/6 ost. pl. o výměře 775 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov mezi
družstvem HOME FIT Plus, družstvo, IČO: 05279011, jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve
výši 74 790 000 Kč a za podmínky získání dotace z Národního plánu obnovy.
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Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od získání dotace z
Národního plánu obnovy, nejpozději do 31. 12. 2025. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.15. odkoupení pozemků parc. č. 246/2 ost. pl. o výměře 22 m2 a parc. č.
246/3 ost. pl. o výměře 14 m2, oba v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník, z
vlastnictví vlastníka, XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 2 160 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_17_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01- soupis pozemků, navržených
k odkoupe.pdf
4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3.4.–3.13. a 3.15.
návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého
kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude
obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace,
vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při
nakládání s nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.2.
UZ/11/18/2022 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku –
DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. odkoupení pozemků parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
964 m2, jehož součástí je stavba Slatinice, č.p. 26, stavba pro shromažďování
většího počtu osob, a parc. č. 43/1 zahrada o výměře 400 m2, oba v
katastrálním území Slatinice na Hané, obec Slatinice, oba z vlastnictví obce
Slatinice, IČO: 00299456 do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 6 900 000 Kč a schvaluje text návrhu kupní smlouvy a
dohody o zřízení předkupního práva, která tvoří přílohu č. 01 k návrhu
usnesení. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. S kupní smlouvou bude současně zřízeno
předkupní právo jako věcné právo k předmětným nemovitostem ve prospěch
obce Slatinice.
1.2. odkoupení pozemku parc. č. 636/2 ost. pl. o výměře 121 m2 v k.ú.
Držovice na Moravě, obec Držovice, z vlastnictví společnosti SKA s.r.o., IČO:
25760769, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 600
Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
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Přílohy k části usnesení:
UZ_11_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-návrh kupní smlouvy a
dohody o zřízen.pdf
2.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření:
2.1. Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové
organizace, dle bodu 1.1. návrhu na usnesení,
2.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 1.2.
návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.2.1.
UZ/11/19/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1232/13 ost. pl. o výměře 854 m2 v
k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Ruda nad Moravou, IČO: 00303313. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1333/1 ost. pl. o celkové
výměře 271 m2, dle geometrického plánu č. 935-574/2014 ze dne 26. 11. 2014
pozemek parc. č. 1333/1 díl „b“ o výměře 10 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 1184/4 ost. pl. o celkové výměře 10 297 m2, pozemek parc. č. 1333/1
díly „a+e“ o výměře 131 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1333/4
ost. pl. o celkové výměře 162 m2, pozemky parc. č. 1333/2 ost. pl. o výměře 61
m2, parc. č. 1333/3 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 1333/5 ost. pl. o výměře
34 m2 a parc. č. 1333/6 ost. pl. o výměře 22 m2, vše v k. ú. Horní Temenice,
obec Šumperk, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Šumperka, IČO: 00303461. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 1935/1 ost. pl. o výměře cca 506 m2 v k.ú.
Sušice u Přerova, obec Sušice, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a obcí Sušice, IČO: 00636606, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu chodníku v obci, nejpozději do 31. 12. 2032. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
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nemovitostí.
1.4. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 503/23 ostatní plocha o
výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 224-61/2022 ze dne 8. 6. 2022
pozemek parc. č. 503/75 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Špičky, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Špičky, IČO: 00850705.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.

s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy mezi obcí Paseka, IČO:
00299316, jako pronajímatelem a společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567,
jako nájemcem na pronájem pozemku parc. č. 1136 v katastrálním území
Paseka u Šternberka, obec Paseka pod regulační stanicí plynu, a to bez užití
sankcí dle darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č.
2015/03307/OMP/OSM ze dne 15. 10. 2015

3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 1.1., 1.2. a 1.4. návrhu
na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem
dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.3.
UZ/11/20/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku – DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1892/2 ostatní
plocha o celkové výměře 1 915 m2, dle geometrického plánu č. 1521-32/2022
ze dne 16. 6. 2022 pozemky parc. č. 1892/43 ostatní plocha o výměře 1 163
m2, parc. č. 1892/44 ostatní plocha o výměře 386 m2 a parc. č. 1892/45
ostatní plocha o výměře 366 m2, vše v katastrálním území a obci Vikýřovice, a
dále částí pozemků parc. č. 1892/2 ostatní plocha o celkové výměře 58 m2 a
parc. č. 1892/8 ostatní plocha o výměře 22 m2, dle geometrického plánu
č. 1535-168/2022 ze dne 16. 6. 2022 pozemky parc. č. 1892/47 ostatní plocha
o výměře 38 m2, parc. č. 1892/48 ostatní plocha o výměře 20 m2 a parc. č.
1892/49 ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v katastrálním území a obci
Vikýřovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Vikýřovice,
IČO: 00635898. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru
nemovitostí.

2.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 1 návrhu na usnesení, a
to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku
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zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se
Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.3.1.
UZ/11/21/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1068/14 ostatní plocha o výměře
229 m2 a parc. č. 1068/15 ostatní plocha o výměře 75 m2, oba v k.ú. Stínava,
obec Stínava, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.2. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2001 ost. pl. o výměře 1 m2,
parc. č. 2003 ost. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 2132 ost. pl. o výměře 1 m2, dle
geometrického plánu č. 747-8/2020 ze dne 18. 2. 2020 pozemky parc. č.
2001/2 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 2003/2 ost. pl. o výměře 1 m2 a parc. č.
2132/2 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. a obci Brodek u Přerova, a části
pozemku parc. č. 965/2 orná půda o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č.
606-15/2020 ze dne 24. 2. 2020 pozemek parc. č. 965/7 ost. pl. o výměře 1 m2
v k.ú. a obci Majetín z vlastnictví městyse Brodek u Přerova, IČO: 00301078,
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.
1.3. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 896/2 ost. pl. o výměře 44 m2 v k.ú.
a obci Hanušovice z vlastnictví města Hanušovice, IČO: 00302546, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.

2.

nevyhovuje žádosti
2.1. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci
bezúplatného nabytí pozemků parc. č. 1887/43 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č.
1887/44 ost. pl. o výměře 1 199 m2, parc. č. 1887/45 ost. pl. o výměře 24 m2,
parc. č. 1887/47 ost. pl. o výměře 632 m2, parc. č. 1887/48 ost. pl. o výměře 1
294 m2, parc. č. 1887/49 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 1887/50 ost. pl. o
výměře 55 m2 a parc. č. 1887/51 ost. pl. o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci
Vikýřovice, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z
důvodu nepotřebnosti předmětných pozemků pro činnost příspěvkové
organizace
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2.2. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci
bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 973/3 ost. pl. o výměře 29 m2 v k.ú. a
obci Bělotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z
důvodu nepotřebnosti předmětného pozemku pro činnost příspěvkové
organizace
2.3. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci
bezúplatného nabytí pozemků parc. č. 282/1 ost. pl. o výměře 11 304 m2 a
parc. č. 294/1 ost. pl. o výměře 2 182 m2, oba v k.ú. Kozov, obec Bouzov, oba
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO:
69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nepotřebnosti
předmětných pozemků pro činnost příspěvkové organizace
2.4. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci
bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2232/143 ost. pl. o výměře 568 m2 v
k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z
důvodu nepotřebnosti předmětného pozemku pro činnost příspěvkové
organizace
3.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle, bodů 1.1.–1.3. návrhu na
usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude
obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace,
vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při
nakládání s nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.4.
UZ/11/22/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku – DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

revokuje
1.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/19/2008, bod
3.1., ze dne 22. 2. 2008, ve věci bezúplatného nabytí pozemků v k.ú.
Staměřice, obec Dolní Újezd z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu rozšíření
podmínek převodu ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
1.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/10/21/2022, bod 1.6.,
ze dne 27. 6. 2022 ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2608/2 ost.
pl. o výměře 143 m2 v k.ú. a obci Rapotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, z důvodu zúžení předmětu převodu ze strany Úřadu
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pro zastupování státu ve věcech majetkových
2.

schvaluje
2.1. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 390/4 ost. pl. o výměře 11 000 m2 a
parc. č. 390/9 ost. pl. o výměře 57 m2, oba v k.ú. Staměřice, obec Dolní Újezd,
oba z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy č. 01 k
návrhu usnesení. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2608/2 ost. pl. o výměře 1 m2,
dle geometrického plánu č. 2083-194/2021 ze dne 28. 2. 2022 pozemek parc.
č. 2608/4 o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Rapotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 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.
2.3. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 5961 zahrada o výměře 6 932
m2, dle geometrického plánu č. 1562-513/2022 pozemek parc. č. 5961/2
zahrada o výměře 6 932 m2 v k.ú. Horní Libina, obec Libina, vše z vlastnictví
obce Libina, IČO: 00302899, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Sociálních služeb Libina, příspěvkové organizace, za podmínek
stanovených ve smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 21. 10. 2021.
Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3833/2 ost. pl. o výměře 19
m2, dle geometrického plánu č. 1032-794/2019 ze dne 2. 3. 2020 pozemek
parc. č. 3833/4 o výměře 19 m2 v k.ú. a obci Ptení z vlastnictví obce Ptení,
IČO: 00288691, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 155/9 ost. pl. o výměře 27 m2,
dle geometrického plánu č. 96-1072/2022 ze dne 13. 8. 2022 pozemek parc. č.
155/14 o výměře 27 m2 a pozemku parc. č. 155/10 ost. pl. o výměře 76 m2,
oba v k.ú. Mírovský Grunt, obec Mírov, oba z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 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.
2.6. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 2594/2 ost. pl. o celkové
výměře 698 m2, dle geometrického plánu č. 793-42/2021 ze dne 1. 9. 2021
pozemky parc. č. 2594/5 o výměře 225 m2 a parc. č. 2594/6 o výměře 473 m2
v k.ú. a obci Přemyslovice a části pozemku parc. č. 609 orná půda o výměře 7
m2, dle geometrického plánu č. 801-42/2021 ze dne 1. 9. 2021 pozemek parc.
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č. 609/2 o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Přemyslovice, vše z vlastnictví obce
Přemyslovice, IČO: 00288683, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_22_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - základní náležitosti smlouvy
o bezú.pdf
3.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření:
3.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů
2.1., 2.2., 2.4.–2. 6. návrhu na usnesení,
3.2. Sociálních služeb Libina, příspěvkové organizace, dle bodu 2.3. návrhu
na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.4.1.
UZ/11/23/2022 Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 404/8 ost. pl. o výměře 22 m2,
parc. č. 404/9 ost. pl. o výměře 64 m2, parc. č. 404/11 ost. pl. o výměře 47 m2,
parc. č. 404/12 ost. pl. o výměře 59 m2 a parc. č. 404/13 ost. pl. o výměře 10
m2, vše v k. ú. Doubravice nad Moravou, obec Moravičany, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Moravičany, IČO: 00303046.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4/13 ost. pl. o výměře 87 m2, parc.
č. 4/14 ost. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 145/3 ost. pl. o výměře 115 m2 a parc.
č. 404/10 ost. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Doubravice nad Moravou, obec
Moravičany, z vlastnictví obce Moravičany, IČO: 00303046, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitostí včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 715/2 ostatní plocha o výměře 23
m2, parc. č. 716/2 ostatní plocha o výměře 102 m2, parc. č. 717/2 ostatní
plocha o výměře 96 m2, parc. č. 717/3 ostatní plocha o výměře 114 m2, vše v
k.ú. a obci Ruda nad Moravou a dále pozemků parc. č. 1232/14 ostatní plocha
o výměře 53 m2, parc. č. 1232/15 ostatní plocha o výměře 190 m2, parc. č.

- 19 -

1232/16 ostatní plocha o výměře 142 m2, parc. č. 1232/17 ostatní plocha o
výměře 55 m2, parc. č. 1232/18 ostatní plocha o výměře 260 m2, parc. č.
1232/19 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1232/20 ostatní plocha o
výměře 8 m2, parc. č. 1232/21 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č.
1232/22 ostatní plocha o výměře 102 m2, parc. č. 1232/23 ostatní plocha o
výměře 13 m2, parc. č. 1232/24 ostatní plocha o výměře 54 m2, parc. č.
1232/25 ostatní plocha o výměře 118 m2, parc. č. 1232/26 ostatní plocha o
výměře 87 m2, parc. č. 1232/27 ostatní plocha o výměře 42 m2, parc. č.
1232/28 ostatní plocha o výměře 582 m2, parc. č. 1232/29 ostatní plocha o
výměře 54 m2, parc. č. 1232/30 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č.
1232/31 ostatní plocha o výměře 219 m2, parc. č. 1232/32 ostatní plocha o
výměře 253 m2, parc. č. 1232/33 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č.
1232/34 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. č. 1232/12 ostatní plocha o
výměře 28 m2, parc. č. 1333/12 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k.ú.
Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Ruda nad Moravou, IČO: 00303313. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 686/2 ostatní plocha o výměře 9
m2, parc. č. 714/5 ostatní plocha o výměře 12 m2, parc. č. 765/6 ostatní plocha
o výměře 28 m2, parc. č. 765/7 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k.ú. a
obci Ruda nad Moravou a dále pozemků parc. č. 1380 ostatní plocha o výměře
43 m2, parc. č. 153/2 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 157/2 ostatní
plocha o výměře 12 m2, parc. č. 185/2 ostatní plocha o výměře 12 m2, parc. č.
199/7 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 199/6 ostatní plocha o výměře 2
m2, parc. č. 605/13 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 605/12 ostatní
plocha o výměře 48 m2, parc. č. 1252/2 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc.
č. 1279/3 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 1327/3 ostatní plocha o
výměře 17 m2, parc. č. 1330/15 ostatní plocha o výměře 13 m2, parc. č.
1330/16 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 1332/2 ostatní plocha o výměře
109 m2, vše v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, z vlastnictví obce Ruda
nad Moravou, IČO: 00303313, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.5. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 614/24 ost. pl. o celkové
výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 2625-105/2019 ze dne 11. 4. 2022
pozemek parc. č. 614/24 díly „a+c“ o celkové výměře 12 m2, které se slučují do
pozemku parc. č. 614/27 ost. pl. o celkové výměře 1 626 m2, vše v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouc, IČO: 00299308. JTH Holding a.s., IČO:
28747887, jako investor uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.6. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 614/27 ost. pl. o celkové
výměře 72 m2, dle geometrického plánu č. 2625-105/2019 ze dne 11. 4. 2022
pozemek parc. č. 614/27 díly „b+d“ o celkové výměře 72 m2, které se slučují do
pozemku parc. č. 614/24 ost. pl. o celkové výměře 3 109 m2, vše v k.ú. Nová
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Ulice, obec Olomouc, vše z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČO:
00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. JTH Holding a.s., IČO:
28747887, jako investor uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 918 ost. pl. o výměře 18 m2,
dle geometrického plánu č. 125-21/2022 ze dne 28. 2. 2022 pozemek parc. č.
918/2 o výměře 18 m2 v k.ú. a obci Rakůvka z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Rakůvka, IČO: 00600075. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.8. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 315/2 ost. pl. o výměře 27 m2 v k.ú.
a obci Rakůvka z vlastnictví obce Rakůvka, IČO: 00600075, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.9. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1471/1 ost. pl. o celkové
výměře 767 m2, dle geometrického plánu č. 243-703/2020 ze dne 4. 1. 2021
pozemek parc. č. 1471/1 díl „c“ o výměře 13 m2, který je sloučený do pozemku
parc. č. 1471/9 o celkové výměře 44 m2 a díl „e“ o výměře 1 m2, který je
sloučený do pozemku parc. č. 1567/2 o celkové výměře 3 800 m2, a pozemky
parc. č. 1471/5 o výměře 126 m2, parc. č. 1471/6 o výměře 319 m2, parc. č.
1471/7 o výměře 29 m2, parc. č. 1471/8 o výměře 102 m2 a parc. č. 1471/10 o
výměře 177 m2, vše v k.ú. a obci Ludmírov, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Ludmírov, IČO: 00288446. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.10. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1567/2 trvalý travní porost o
výměře 9 m2, dle geometrického plánu č. 243-703/2020 ze dne 4. 1. 2021
pozemek parc. č. 1567/2 díl „b“ o výměře 9 m2, který je sloučený do pozemku
parc. č. 1471/1 o celkové výměře 33 962 m2 v k.ú. a obci Ludmírov z
vlastnictví obce Ludmírov, IČO: 00288446, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.11. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1806 ost. pl. o celkové
výměře 2 896 m2, dle geometrického plánu č. 569-703/2020 ze dne 4. 1. 2021
pozemek parc. č. 1806 díl „d“ o výměře 1 m2, který je sloučený do pozemku
parc. č. 1806/6 o celkové výměře 33 m2, pozemky parc. č. 1806/2 o výměře 1
062 m2, parc. č. 1806/3 o výměře 378 m2, parc. č. 1806/4 o výměře 641 m2,
parc. č. 1806/5 o výměře 21 m2, parc. č. 1806/7 o výměře 401 m2 a parc. č.
1806/8 o výměře 392 m2, a dále části pozemku parc. č. 1824/8 ost. pl. o
celkové výměře 2 795,12 m2, dle geometrického plánu č. 570-703/2020 ze dne
11. 1. 2021 pozemek parc. č. 1824/8 díl „a“ o výměře 478 m2, který je sloučený
do pozemku parc. č. 1824/24 o celkové výměře 492 m2, díl „m“ o výměře 1 m2,
který je sloučený do pozemku parc. č. 1824/19 o celkové výměře 54 m2, díl „d“
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o výměře 0,12 m2, díl „e“ o výměře 3 m2, díl „f“ o výměře 5 m2 a díl „g“ o
výměře 3 m2, které jsou všechny sloučené do pozemku parc. č. 1824/25 o
celkové výměře 151 m2, díl „i“ o výměře 16 m2, který je sloučený do pozemku
parc. č. 1824/26 o celkové výměře 54 m2 a díl „k“ o výměře 2 m2, který je
sloučený do pozemku parc. č. 1824/27 o celkové výměře 7 m2, pozemky parc.
č. 1824/22 o výměře 55 m2, parc. č. 1824/23 o výměře 39 m2, parc. č. 1824/28
o výměře 65 m2, parc. č. 1824/29 o výměře 17 m2, parc. č. 1824/30 o výměře
618 m2, parc. č. 1824/31 o výměře 1 213 m2, parc. č. 1824/32 o výměře 35 m2
a parc. č. 1824/33 o výměře 245 m2, vše v k.ú. a obci Kladky, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Kladky, IČO: 00288331. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.12. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1819/2 ost. pl. o výměře 3 m2,
dle geometrického plánu č. 569-703/2020 ze dne 4. 1. 2021 díl „b“ o výměře 3
m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 1806/1 o celkové výměře 7 266 m2
v k.ú. a obci Kladky z vlastnictví obce Kladky, IČO: 00288331, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitostí včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.13. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2316/1 ostatní plocha o
celkové výměře 2 786 m2, dle geometrického plánu č. 2503-180/2021 ze dne
3. 6. 2022 pozemky parc. č. 2316/11 ostatní plocha o výměře 10 m2, parc. č.
2316/12 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 2316/13 ostatní plocha o
výměře 9 m2, parc. č. 2316/14 ostatní plocha o výměře 606 m2, parc. č.
2316/15 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 2316/16 ostatní plocha o
výměře 3 m2, parc. č. 2316/17 ostatní plocha o výměře 1 175 m2 a parc. č.
2316/18 ostatní plocha o výměře 972 m2, vše v katastrálním území Uničov,
obec Uničov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničov, IČO:
00299634. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.14. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1981 ostatní plocha o výměře
5 m2 a parc. č. 2322/1 ostatní plocha o výměře 31 m2, dle geometrického
plánu č. 2503-180/2021 ze dne 3. 6. 2022 pozemky parc. č. 1981/2 ostatní
plocha o výměře 5 m2 a parc. č. 2322/3 ostatní plocha o výměře 31 m2, vše v
katastrálním území Uničov, obec Uničov, z vlastnictví města Uničov, IČO:
00299634, 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.
2.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 1.1., 1.3., 1.5., 1.7., 1.9.,
1.11. a 1.13. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva
Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého
majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové
organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů
Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.
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3.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 1.2., 1.4., 1.6., 1.8.,
1.10., 1.12. a 1.14. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického
práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto
nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené
příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů
Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.5.
UZ/11/24/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy –
Staré Město
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí individuální dotace ve výši 500 000 Kč z
rozpočtu Olomouckého kraje městu Staré Město, IČO: 00303364, se sídlem
nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město, na akci Autobusové zastávky v
rámci projektu „Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie“

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemcem dle bodu 1 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_24_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-IŽ Staré Město-smlouvaODSH-Z-26-09-20.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.
UZ/11/25/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy –
Zábřeh
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o neposkytnutí individuální dotace ve výši 2 500 000 Kč z
rozpočtu Olomouckého kraje městu Zábřeh, IČO: 00303640, se sídlem
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, na akci „Výstavba mostu přes
Rakovec“
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_25_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-IŽ doprava-smlouva ZábřehODSH-Z-26-09.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.1.
UZ/11/26/2022 Dotační program 09_01 Podpora výstavby a opravy cyklostezek
2022 – dodatky ke smlouvám s obcí Bohuňovice, Štarnov a
Hlušovice
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2022/01174/ODSH/DSM s obcí
Bohuňovice, se sídlem 6. května 109, 783 14 Bohuňovice, IČO: 00298697, na
akci „Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“, jímž se mění termín realizace
akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_26_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatky cyklostezka HvězdnáBohuňovice.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2022/01172/ODSH/DSM s obcí
Štarnov, se sídlem Štarnov 131, 783 14 Štarnov, IČO: 00635685, na akci
„Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“, jímž se mění termín realizace akce,
termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle přílohy č. 2
tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_26_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 2-dodatky cyklostezka HvězdnáŠtarnov-OD.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2022/01173/ODSH/DSM s obcí
Hlušovice, se sídlem Hlavní 89, 783 14 Hlušovice, IČO: 00635677, na akci
„Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“, jímž se mění termín realizace akce,
termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle přílohy č. 3
tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_26_2022_bod_3_usnesení_příloha č. 3-dodatky cyklostezka HvězdnáHlušovice-.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.
UZ/11/27/2022 Dotační programy v oblasti dopravy 2022 – žádosti o
prodloužení termínu pro předložení stavebního povolení a
dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s obcí Troubelice a
městem Litovel
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e výjimku z Pravidel dotačního programu 09_01 Podpora
výstavby a oprav cyklostezek 2022 – prodloužení termínu dodání stavebního
povolení u příjemce dotace obce Troubelice, schvaluje prodloužení termínu pro
dodání stavebního povolení s vyznačením právní moci obci Troubelice na akci
„Cyklostezka Troubelice – Uničov, II. etapa: Lazce – Nová Dědina; úsek na k.
ú. Lazce u Troubelic“ o 90 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

2.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí
Troubelice ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_27_2022_bod_2_usnesení_příloha
č.
1-DP
doprava-dodatek
Troubelice-ODSH-Z-2.pdf
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3.

s c h v a l u j e výjimku z Pravidel dotačního programu 09_03 Podpora
výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022 – prodloužení
termínu dodání stavebního povolení u příjemce dotace města Litovel, schvaluje
prodloužení termínu pro dodání stavebního povolení s vyznačením právní moci
městu Litovel na akci „Modernizace dětského dopravního hřiště – školící
centrum II. etapa“ o 90 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

4.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem
Litovel ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_27_2022_bod_4_usnesení_příloha č. 2-DP doprava-dodatek LitovelODSH-Z-26-0.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 13.
UZ/11/28/2022 Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 –
dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem
Přerov
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2021/01529/ODSH/DSM se
statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO:
00301825, na akci „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“, jímž se
mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení
vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_28_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatek DP-Přerov-ODSH-Z26-09-2022.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 14.
UZ/11/29/2022 Dodatek č. 34 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa
silnic Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Dodatek č. 34 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 OlomoucHodolany, IČO: 70960399, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_29_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-Dodatek č. 34-SSOK-ODSH-Z26-09-2022.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 15.
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UZ/11/30/2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách s obcí Ptení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje pro oblast obce Ptení s obcí Ptení se sídlem
Ptení 36, 798 43 Ptení, IČO: 00288691, ve věci prodloužení platnosti smlouvy
a stanovení výše kompenzací pro roky 2023–2024, dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_30_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 2 ke Smlouvě s
obcí Ptení.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 16.
UZ/11/31/2022 Dodatek č. 4 k dohodě o narovnání týkající se spolupráce ve
veřejné linkové osobní dopravě s Pardubickým krajem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 4 k dohodě o narovnání týkající se
spolupráce ve veřejné linkové osobní dopravě s Pardubickým krajem se sídlem
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, ve věci změny
číselného označení linek a spojů a úpravě délky spojů od 12. 6. 2022, dle
přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_31_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 4 k dohodě o
narovnání t.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 17.
UZ/11/32/2022 Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými
vlaky mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy
mezikrajskými vlaky s Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702
18 Ostrava, IČO: 70890692, dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o zajištění drážní
dopravy s .pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 18.
UZ/11/33/2022 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o stornované žádosti

2.

r o z h o d u j e o neposkytnutí dotace žadateli dle důvodové zprávy a přílohy
č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_33_2022_bod_2, 3, 4_Příloha _usnesesení č.01-Přehled žadatelůOSKPP-Z26-09-2022-.pdf

3.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace žadatelům dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_33_2022_bod_2, 3, 4_Příloha _usnesesení č.01-Přehled žadatelůOSKPP-Z26-09-2022-.pdf

4.

r o z h o d u j e o udělení výjimky s udělením výjimky ze Zásad pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje pro žadatele
Aeroklub Hranice, z.s., B. Němcové II 573, 753 61 Hranice, IČO: 00536041,
žadatele Česká asociace stolního tenisu, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha, IČO:
00676888, žadatele pro žadatele Brankářský klub Golmánci z. s., se sídlem
Růžová 164, 783 49 Lutín, IČO: 09104585, žadatele RSKM DĚTI DĚTEM,
spolek, se sídlem Jindřichov 62, 788 23, IČO: 22756094, dle přílohy č. 1
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_33_2022_bod_2, 3, 4_Příloha _usnesesení č.01-Přehled žadatelůOSKPP-Z26-09-2022-.pdf

5.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a ve
znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem
Olomouckého kraje č. UZ/7/17/2021 ze dne 13. 12. 2021, vzor akce právnické
osoby, vzor obce akce a vzor činnost právnické osoby

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 19.
UZ/11/34/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
dotačním titulu 06_02_01 Podpora sportovních akcí mezi
Olomouckým krajem a Marin Sports s.r.o.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
2022/02107/OSKPP/DSM o poskytnutí dotace v dotačním titulu 06_02_01
Podpora sportovních akcí mezi Olomouckým krajem a Marin Sports s.r.o., IČO:
27407012, se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava – Moravská Ostrava 70200, z
důvodu změny bankovního účtu příjemce, dle důvodové zprávy a ve znění dle
přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_34_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01 Dodatek č. 1 -OSKPP-Z2609-2022-plná .pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 20.
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UZ/11/35/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních
zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce
2021 mezi Olomouckým krajem a Sportovním klubem Slatinice,
z.s.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/02488/OSKPP/DSM se spolkem Sportovní
klub Slatinice, z.s., IČO: 16626397, se sídlem Slatinice 50, 783 42 Slatinice,
kterým se upravuje ustanovení o doložení součásti vyúčtování poskytnuté
dotace a kterým se prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování
dotace, podle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_35_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 mezi OK a SK
Slatinice, z.s.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 21.
UZ/11/36/2022 Dotační program 06_06_Program na podporu investičních akcí
v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a
tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022 –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í informaci o dotacích schválených Radou
Olomouckého kraje v dotačním programu 06_06_ Program na podporu
investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních
a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022, dle přílohy č. 1
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_36_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v
dotačním programu.pdf

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací, jejichž schválení náleží Zastupitelstvu
Olomouckého kraje, příjemcům v dotačním programu 06_06_ Program na
podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení
sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022, dle
přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_36_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v
dotačním programu.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci v dotačním programu 06_06_ Program na podporu investičních akcí v
oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných
zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022, dle přílohy č. 1 usnesení, ve znění
dle vzorových veřejnoprávních smluv, schválených na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 11. 4. 2022 usnesením č. UZ/9/34/2022
Přílohy k části usnesení:
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UZ_11_36_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v
dotačním programu.pdf
4.

b e r e n a v ě d o m í informaci o žádostech stornovaných na žádost
žadatele a žádostech vyřazených pro nesplnění pravidel dotačního programu
06_06_ Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a
sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji
v roce 2022 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_36_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v
dotačním programu.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 22.
UZ/11/37/2022 Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v
Olomouckém kraji v roce 2022 – dotační titul 06_02_01 Podpora
sportovních akcí 2. kolo – vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í informaci o dotacích schválených Radou
Olomouckého kraje v dotačním programu 06_02_Programu na podporu sportu
v Olomouckém kraji v roce 2022 v titulu 1, 2. kolo, dle důvodové zprávy a
přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_37_2022_bod_1, 3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v
dotačním titulu 06_.pdf

2.

r o z h o d u j e o navýšení finančních prostředků v dotačním programu

3.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací, jejichž schválení náleží Zastupitelstvu
Olomouckého kraje, příjemcům v dotačním programu 06_02_Programu na
podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022 v titulu 1, 2. kolo, dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_37_2022_bod_1, 3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v
dotačním titulu 06_.pdf

4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací, jejichž
schválení náleží Zastupitelstvu Olomouckého kraje, s příjemci v dotačním
programu 06_02_Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce
2022 v titulu 1, 2. kolo, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení, ve
znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy, schválené na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021 usnesením č.
UZ/7/54/2021
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_37_2022_bod_1, 3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v
dotačním titulu 06_.pdf

5.

b e r e n a v ě d o m í informaci o žádostech stornovaných na žádost
žadatele a žádostech vyřazených pro nesplnění pravidel dotačního programu
06_02_ Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022 v titulu
1, 2. kolo, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 usnesení
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Přílohy k části usnesení:
UZ_11_37_2022_bod_1, 3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v
dotačním titulu 06_.pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 23.
UZ/11/38/2022 Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a
rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní
sportovní agentury v roce 2022 – revokace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/9/36/2022 ze dne 11. 4. 2022 s názvem
„Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí
sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce
2022 – vyhodnocení“ bod 1 a 2, část přílohy č. 1 usnesení, a to v části příjemce
č. 9 TK PRECHEZA Přerov z.s., IČO: 22826611, se sídlem Kosmákova
3364/55, 750 02 Přerov – ve sloupci Návrh částky, částka dotace 953 000,00
Kč, dle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_38_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Tabulka se změnou v
návrhu částky dot.pdf

2.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/10/32/2022 ze dne 27. 6. 2022 s názvem
„Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na
podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z
Národní sportovní agentury v roce 2022 mezi Olomouckým krajem a TK
PRECHEZA Přerov z.s.“

3.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace příjemci č. 9 TK PRECHEZA Přerov z.s.,
IČO: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov, ve výši 400
000 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_38_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Tabulka se změnou v
návrhu částky dot.pdf

4.

r o z h o d u j e o uzavření nové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v
dotačním programu „06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí
sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce
2022“, ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_38_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 02 Veř. sml. o posk. dotace TK
PRECHEZ.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 24.
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UZ/11/39/2022 Nová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v dotačním
titulu Víceletá podpora významných sportovních akcí z
Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Tempo Team
Prague s.r.o.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/9/68/2022 ze dne 11. 4. 2022 s názvem
„06_09_01_Víceletá podpora významných sportovních akcí – vyhodnocení“
bod 2 usnesení v části týkající se uzavření smlouvy s příjemcem dotace Tempo
Team Prague s.r.o., se sídlem Františka Křižíka 461/11, 170 00 Praha 7, IČO:
25107615, dle důvodové zprávy

2.

r o z h o d u j e o uzavření nové veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu kraje v dotačním titulu 06_09_01_Víceletá podpora významných
sportovních akcí s příjemcem dotace Tempo Team Prague s.r.o., se sídlem
Františka Křižíka 461/11, 170 00 Praha 7, IČO: 25107615, ve znění přílohy č. 1
tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_39_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Veř.sml. TT-OSKPP-Z2609-2022-plná .pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 25.
UZ/11/40/2022 Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti
v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhlášení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o schválení pravidel Dotačního programu 06_01_Program na
podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2023 dle důvodové
zprávy a dle příloh č. 1–6 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla DT 1-OSKPP-Z2609-2022.pdf
UZ_11_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Pravidla DT 2-OSKPP-Z2609-2022.pdf
UZ_11_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Vzor žádosti DT1-OSKPPZ26-09-2022.pdf
UZ_11_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor žádosti DT2 -OSKPPZ26-09-2022.pdf
UZ_11_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor veřejnoprávní smlouvy
DT1-OSKP.pdf
UZ_11_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Vzor veřejnoprávní smlouvy
DT2-OSKP.pdf

2.

z m o c ň u j e v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z
dotačních titulů dotačního programu dle bodu 1 usnesení Radu Olomouckého
kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného
dotačního titulu nebo programu

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu: 26.
UZ/11/41/2022 Dotační
program 05_01_Program podpory kultury
v
Olomouckém kraji v roce 2022 – dodatky ke smlouvám o
poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2022/01763/OSKPP/DSM s KELTSKÁ NOC, z. s.,
se sídlem Na hrázi 117, 798 03 Plumlov, IČO: 22688188, jímž se prodlužuje
termín použití poskytnuté dotace do 31. 10. 2022 a termín předložení
vyúčtování poskytnuté dotace do 30. 11. 2022, podle návrhu, uvedeného v
příloze č. 01 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_41_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 smlouvy
KELTSKÁ NOC.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2022/01746/OSKPP/DSM se statutární městem
Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČO:
00288659, jímž se mění termín použití poskytnuté dotace na 31. 12. 2022,
podle návrhu uvedeného v příloze č. 02 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_41_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č. 1 smlouvy
Statutární město.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 27.
UZ/11/42/2022 Dotační
program 05_01_Program podpory kultury
Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 2. kola

v

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o navýšení finančních prostředků v dotačním programu
„05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022“ – 2. kolo ve
výši 3 000 000 Kč na celkový objem finančních prostředků ve výši 3 706 000
Kč dle důvodové zprávy

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací v dotačním programu „05_01_Program
podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022“ – 2. kolo, o nichž náleží
rozhodovat Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy a přílohy
č. 01 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_42_2022_bod_2, 3, 4_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí
dotace- plná verz.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v
dotačním programu „05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v
roce 2022“ – 2. kolo, o nichž náleží rozhodovat Zastupitelstvu Olomouckého
kraje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 01 tohoto usnesení, ve znění vzorových
veřejnoprávních smluv – příloha č. 3–12, schválených na zasedání
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Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021 usnesením č.
UZ/7/61/2021
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_42_2022_bod_2, 3, 4_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí
dotace- plná verz.pdf
4.

n e v y h o v u j e ž á d o s t e m žadatelů o dotaci v dotačním programu
„05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022“ – 2. kolo, o
nichž náleží rozhodovat Zastupitelstvu Olomouckého kraje, s odůvodněním dle
důvodové zprávy a přílohy č. 01 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_42_2022_bod_2, 3, 4_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí
dotace- plná verz.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 28.
UZ/11/43/2022 Dotační program 05_04_Víceletá
kulturních projektů – vyhlášení

podpora

významných

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e pravidla, vzorové smlouvy a vzorovou žádost o dotaci
dotačního programu Olomouckého kraje „05_04_Víceletá podpora
významných kulturních projektů“, dle důvodové zprávy a příloh č. 01–06 tohoto
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla DP.pdf
UZ_11_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorová žádost.pdf
UZ_11_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.
03
Vzor.vp.sm.na
AKCI_právnické osoby.pdf
UZ_11_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.
04
Vzor.vp.sm.na
ČINNOST_právnické oso.pdf
UZ_11_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.
05
Vzor.vp.sm.na
AKCI_přísp.org.pdf
UZ_11_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.
06
Vzor.vp.sm.na
ČINNOST_přísp.org.pdf

2.

u k l á d á vyhlásit dotační program Olomouckého kraje „05_04_Víceletá
podpora významných kulturních projektů“ dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Termín: 12. 12. 2022
3.

u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje vyhodnocení žádostí o
dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel, a to včetně návrhu na uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

Odpovídá: Rada Olomouckého kraje
Realizuje: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Termín: 12. 12. 2022
4.

zmocňuje

v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním
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programu Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných
finančních prostředků do jiného dotačního programu v oblasti kultury
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 29.
UZ/11/44/2022 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a
památkové péče
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o nevyhovění žádosti žadatele Spolek Trend vozíčkářů
Olomouc se sídlem Lužická 101/7, 779 00 Olomouc, IČO: 61984680, na
projekt Sbírka Zasukované tkaničky s benefičními koncerty 2022 dle důvodové
zprávy a přílohy č. 01 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_44_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádosti o posk.in. dot.v obl.
kult. a.pdf

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace žadateli obec Město Libavá, Berounská
41, 783 07 Město Libavá, IČO: 04498704, na projekt Kostel Povýšení sv. Kříže
Město Libavá, zajištění havarijního stavu věže

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
bodu 2 usnesení a ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené
Zastupitelstvem Olomouckého kraje č. UZ/7/17/2021 ze dne 13. 12. 2021,
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci obcím,
městysům, městům /Vzor 7/

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 30.
UZ/11/45/2022 Dotační program 02_01 Program
ekosystémů 2020–2025 – vyhodnocení

na

podporu

lesních

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o rozhodnutí Rady Olomouckého kraje o
žádostech o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Olomouckého kraje, v případech kdy jí je rozhodování vyhrazeno, uvedených v
příloze č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_45_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - přehled schválených žádosti
o dotaci.pdf

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu
Olomouckého kraje žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_45_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 2 - žádosti o dotaci - rozhoduje
ZOK-OŽP.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci dle bodu 2 usnesení, ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy
schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/22/57/2020 ze
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dne 21. 9. 2020
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 31.
UZ/11/46/2022 Dotační program 03_02 Dotace obcím na území Olomouckého
kraje
na
řešení
mimořádných
událostí
v
oblasti
vodohospodářské infrastruktury 2022 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace v dotačním programu 03_02 „Dotace
obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti
vodohospodářské infrastruktury 2022“ žadatelům dle přílohy č. 01 tohoto
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - návrh na poskytnutí
dotace.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
příjemci dle bodu 1 usnesení ve znění vzorových smluv na akci schválených
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/6/12/2021 ze dne 20. 9.
2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 32.
UZ/11/47/2022 Dotační program 03_01 Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2022–II – vyhlášení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e pravidla dotačního programu Olomouckého kraje č.
03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje 2022-II, dotační titul č. 03_01_01_Výstavba,
dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren
odpadních vod a kanalizací-II, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 4 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_47_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla DT 1-II-OŽPZ-Z-2609-22.pdf
UZ_11_47_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-vzor žádosti DT 1-II-OŽPZ-Z26-09-22.pdf

2.

s c h v a l u j e pravidla dotačního programu Olomouckého kraje č.
03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje 2022-II, dotační titul č. 03_01_02_Výstavba a
dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod-II, dle důvodové
zprávy a přílohy č. 2 a 5 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_47_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla DT 2-II-OŽPZ-Z-2609-22.pdf
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UZ_11_47_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 05-vzor žádosti DT 2-II-OŽPZ-Z26-09-22.pdf
3.

s c h v a l u j e pravidla dotačního programu Olomouckého kraje č.
03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje 2022-II, dotační titul č. 03_01_03_Obnova
environmentálních funkcí území-II, dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 a 6
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_47_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Pravidla DT 3-II-OŽPZ-Z-2609-22.pdf
UZ_11_47_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 06-vzor žádosti DT 3-II-OŽPZ-Z26-09-22.pdf

4.

u k l á d á p o d e p s a t pravidla dotačních titulů dle bodu 1 až 3 usnesení

Realizuje: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
5.

u k l á d á vyhlásit 28. 9. 2022 dotační program Olomouckého kraje
03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje 2022-II, dle bodu 1 až 3 usnesení

Odpovídá: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Termín: 12. 12. 2022
6.

u k l á d á předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje
03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje 2022-II, k rozhodnutí na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotací s příjemci

Odpovídá: Rada Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Termín: 12. 12. 2022
7.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje, v případě nedočerpání finančních
prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 1 až 3
usnesení, k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do
jiného dotačního titulu v rámci tohoto dotačního programu 03_01_Fond na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje 2022-II

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 33.
UZ/11/48/2022 Ukončení realizace dotačního programu Program na podporu
lesních ekosystémů 2020–2025
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o ukončení realizace dotačního programu Olomouckého kraje
„Program na podporu lesních ekosystémů 2020-2025“ ke dni 30. 9. 2022

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu: 34.
UZ/11/49/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
dotačním programu Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2021 mezi Olomouckým krajem a obcí Výkleky
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2021/03105/OŽPZ/DSM ze dne 21. 7. 2021 na akci „Výkleky –
splašková kanalizace a ČOV“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, z
dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod
včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým
krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Výkleky, 751 25 Výkleky, IČO:
00850659, ve znění uvedeném v příloze č. 01 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_49_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1-Dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskyt. dota.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 35.
UZ/11/50/2022 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního
prostředí a zemědělství
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje žadateli uvedenému pod pořadovým číslem 1 dle přílohy č.
1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_50_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 1 - žádosti o indiv. dotave
ŽP a Zem.pdf

2.

r o z h o d u j e o udělení výjimky dle části C bodu 5 Zásad pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje ze splnění podmínky
stanovené v části C bodě 1 těchto Zásad z důvodu významnosti a výjimečnosti
akce z titulu jejího mezinárodního dopadu, její jedinečnosti, velkého rozsahu,
pořadatelské, finanční náročnosti a překryvu do několika oblastí (životní
prostředí, environmentální výchova, cestovní ruch, kultura) pro žadatele
uvedeného pod pořadovým číslem 2 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_50_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 1 - žádosti o indiv. dotave
ŽP a Zem.pdf

3.

r o z h o d u j e o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje žadateli uvedenému pod pořadovým číslem 2 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_50_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 1 - žádosti o indiv. dotave
ŽP a Zem.pdf
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4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemcem dle bodu 3 usnesení ve znění vzorové smlouvy schválené
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/7/17/2021 ze dne 13. 12.
2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 36.
UZ/11/51/2022 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního
prostředí a zemědělství – DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje žadatelům uvedeným pod pořadovým číslem 6 a 7 dle přílohy č. 01
tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_51_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - žádosti o indiv. dotave ŽP a
Zem.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemci dle bodu 1 tohoto usnesení ve znění vzorové smlouvy schválené
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/7/17/2021 ze dne 13. 12.
2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 36.1.
UZ/11/52/2022 Schválení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plánu
dílčího povodí Dyje a Plánu dílčího povodí Horní Odry
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e konečný návrh Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a
konečný návrh Plánu dílčího povodí Dyje, pro územní působnost Olomouckého
kraje dle přílohy č. 01 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_52_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01 - Plán dílčího povodí Moravy
a povodí.pdf

2.

s c h v a l u j e konečný návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry, pro územní
působnost Olomouckého kraje dle přílohy č. 02 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_52_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02 - Plán dílčího povodí
Odry.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 37.
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UZ/11/53/2022 Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje, a.s., na akcionáře spolek Odpady
Olomouckého kraje, z.s.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o převodu kmenových akcií společnosti Servisní společnost
Odpady Olomouckého kraje, a.s., v počtu 5 915 kusů, jejichž výlučným
vlastníkem je Olomoucký kraj za kupní cenu 88 725,- Kč spolku Odpady
Olomouckého kraje, z.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc, IČO: 041 48 002, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333

2.

r o z h o d u j e o uzavření smlouvy o převodu kmenových akcií společnosti
Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a.s. v počtu 5 915 kusů,
jejichž výlučným vlastníkem je Olomoucký kraj za kupní cenu 88 725,- Kč
spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 041 48 002, zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333, uvedené v
příloze č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_53_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 01-Smlouva o převodu akcií
SSOOK spolku .pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 38.
UZ/11/54/2022 Stanovení prodejní ceny akcií Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje, a.s., jejichž vlastníkem je Olomoucký kraj,
v roce 2023
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o stanovení prodejní ceny kmenových akcií Servisní
společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., jejichž výlučným vlastníkem je
Olomoucký kraj, pro města a obce, které se chtějí zapojit jako přímí či nepřímí
akcionáři v roce 2022 na 15,- Kč za akcii

2.

r o z h o d u j e o stanovení prodejní ceny kmenových akcií Servisní
společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., jejichž výlučným vlastníkem je
Olomoucký kraj, pro města a obce, které se chtějí zapojit jako přímí či nepřímí
akcionáři od 1. 1. 2023 na 20,- Kč za akcii

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 39.
UZ/11/55/2022 Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje na rok 2022
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v
působnosti Olomouckého kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2
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usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_55_2022_bod_1_Usnesení_Příloha
zřizovaných OK n.pdf
UZ_11_55_2022_bod_1_Usnesení_Příloha
zřizovaných obce.pdf

č.

01-Rozpis

rozpočtu

škol

č.

02-Rozpis

rozpočtu

škol

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 40.
UZ/11/56/2022 Zajištění organizace soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji –
dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2022/02999/OŠM/DSM se školským zařízením
Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace,
Olympijská 4228/4, 796 01 Prostějov, IČO: 00840173, jímž se mění účelový
znak pro evidenci krajské dotace z UZ 117 na UZ 401, dle přílohy č. 1
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnut.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2022/03000/OŠM/DSM se školským zařízením
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků DUHA Jeseník, Průchodní 154/5, 790 01 Jeseník, IČO: 00852341,
jímž se mění účelový znak pro evidenci krajské dotace z UZ 117 na UZ 401,
dle přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_56_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnut.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2022/03001/OŠM/DSM se školským zařízením
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Doris Šumperk, Komenského 810/9, 787 01 Šumperk, IČO:
00852082, jímž se mění účelový znak pro evidenci krajské dotace z UZ 117 na
UZ 401, dle přílohy č. 3 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_56_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnut.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 41.
UZ/11/57/2022 Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ – dodatky
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství s finančním
příspěvkem s partnery dle přílohy č. 1 usnesení ve znění dle vzorových
dodatků, které jsou přílohou č. 2 a č. 3 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_57_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Seznam partnerů rozhoduje ZOK.pdf
UZ_11_57_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 – Vzorový dodatek pro
partnery.pdf
UZ_11_57_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 – Vzorový dodatek pro
partnery.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 42.
UZ/11/58/2022 Pověření poskytovatelů zdravotních služeb
služeb obecného hospodářského zájmu

poskytováním

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e pověření společnosti AGE Clinica s.r.o., IČO: 09564853,
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, dle přílohy č. 1
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_58_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pověření SOHZ - AGE
Clinica s.r.o..pdf

2.

s c h v a l u j e pověření společnosti Lázně Slatinice a.s., IČO: 25367757,
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, dle přílohy č. 2 a dle
přílohy č. 3 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_58_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Pověření SOHZ - Lázně
Slatinice a.s.pdf
UZ_11_58_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 - Pověření SOHZ - Lázně
Slatinice a.s.pdf

3.

z m o c ň u j e Mgr. Dalibora Horáka, 2. náměstka hejtmana, k podpisu
pověření uvedených v bodě 1 a 2 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 43.
UZ/11/59/2022 Dotační program Olomouckého kraje 10_03_Program pro
vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí žádosti o dotaci dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_59_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Stornovaná žádost.pdf

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací příjemcům v dotačním programu
10_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022, a to příjemci
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TANA oční klinika s.r.o., sídlo: Uhelná 1186/8, 779 00 Olomouc, IČO:
27812898, dvě dotace každá ve výši 300 tis. Kč (příprava dvou lékařů v oboru
oftalmologie) a příjemci Kutálek s.r.o., sídlo: č.p. 147, 789 74 Rohle, IČO:
27797899, dotaci ve výši 300 tis. Kč (příprava lékaře v oboru všeobecné
praktické lékařství) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_59_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na poskytnutí
dotací.pdf
3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci dle bodu 2 usnesení, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
dne 11. 4. 2022 usnesením č. UZ/9/53/2022

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 44.
UZ/11/60/2022 Poskytnutí finančního daru – Charita Olomouc
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru Charitě Olomouc, IČO: 44936427,
se sídlem: Wurmova 588/5, 779 00 Olomouc ve výši 1 mil. Kč na zajištění
provozu ordinace jednoho všeobecného praktického lékaře a jednoho
psychiatra pro lidi v nouzi na adrese Wurmova 5, 779 00 Olomouc

2.

s c h v a l u j e uzavření Darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a
Charitou Olomouc, IČO: 44936427, se sídlem: Wurmova 588/5, 779 00
Olomouc ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_60_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01- darovací smlouva pro
Charitu Olomouc.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 45.
UZ/11/61/2022 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
sociální
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace v oblasti
sociální: Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková
organizace, IČO: 70890871, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s účinností tohoto
dodatku od 1. 10. 2022
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_61_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č.28 k ZL PO Nové
Zámky – pos.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 46.

- 42 -

UZ/11/62/2022 Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023–
2027 a Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého
kraje na rok 2023
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Koncepci rodinné politiky Olomouckého kraje na období
2023–2027 dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_62_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Koncepce rodinné politiky OK
na obdob.pdf

2.

s c h v a l u j e Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na
rok 2023 dle přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_62_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Akční plán Koncepce rodinné
politiky .pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 47.
UZ/11/63/2022 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí navýšení účelově určené dotace ze státního
rozpočtu v rámci Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování
sociálních služeb v Olomouckém kraji jednotlivým sociálním službám, dle
přílohy usnesení č. 1 (varianta A)
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_63_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na navýšení dotace –
varianta.pdf
UZ_11_63_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Návrh na navýšení dotace –
varianta.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
účelově určené dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb s
jednotlivými poskytovateli sociálních služeb dle bodu 1 tohoto usnesení ve
znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelově určené
dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, schváleného
usnesením č. UZ/9/75/2022 ze dne 11. 4. 2022

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 48.
UZ/11/64/2022 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji – návrh úprav
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e úpravu Programu finanční podpory poskytování sociálních
služeb v Olomouckém kraji, dle příloh č. 1–5 usnesení
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Přílohy k části usnesení:
UZ_11_64_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Obecná část.pdf
UZ_11_64_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 – Podprogram č. 1.pdf
UZ_11_64_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 – Podprogram č. 2.pdf
UZ_11_64_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 – Podprogram č. 3.pdf
UZ_11_64_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 – Podprogram č. 4.pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 49.
UZ/11/65/2022 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příjemci
Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČO: 00302546, DIČ:
CZ00302546, ve výši 1 000 000 Kč, na projekt "H-point 2022"
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_65_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva o poskytnutí
dotace - Město.pdf

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
příjemci Charita Šternberk, Opavská 1385/13, 785 01 Šternberk, IČO:
45238642, ve výši 935 000 Kč, na projekt „Podpora terénní formy sociálních a
zdravotních služeb při Charitě Šternberk pro ORP Šternberk“
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_65_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Smlouva o poskytnutí
dotace - Chari.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z
rozpočtu Olomouckého kraje s příjemci dle bodu 1 a 2 usnesení, ve znění
veřejnoprávních smluv uvedených v příloze č. 01 a 02 tohoto usnesení, dle
vzorových veřejnoprávních smluv schválených usnesením ZOK č.
UZ/7/17/2021 ze dne 13. 12. 2021

4.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s výjimkou údajů, schválených Zastupitelstvem
Olomouckého kraje

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 50.
UZ/11/66/2022 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální –
DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
příjemci Charita Jeseník, Zámecké náměstí 2/2, 790 01 Jeseník, IČO:
60339241, DIČ: CZ60339241, ve výši 500 000 Kč, na projekt „Výstavba
Denního stacionáře Šimon v Jeseníku“

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
příjemci Charita Hranice, Purgešova 1399, 753 01 Hranice, IČO: 45180326, ve
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výši 350 000 Kč, na projekt „Podpora elektromobility soc. služeb Charity
Hranice“
3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z
rozpočtu Olomouckého kraje s příjemci dle bodu 1 a 2 usnesení, ve znění
veřejnoprávních smluv uvedených v příloze č. 01 a 02 tohoto usnesení, dle
vzorových veřejnoprávních smluv schválených usnesením ZOK č.
UZ/7/17/2021 ze dne 13. 12. 2021
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_66_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva o poskytnutí
dotace - Chari.pdf
UZ_11_66_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - Smlouva o poskytnutí
dotace - Chari.pdf

4.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s výjimkou údajů, schválených Zastupitelstvem
Olomouckého kraje

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 50.1.
UZ/11/67/2022 Aktualizace plánu investic na rok 2022
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e aktualizaci plánu investic na rok 2022 dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 51.
UZ/11/68/2022 Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke
schválení financování
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e realizaci a financování projektu dle přílohy č. 1 usnesení v
případě získání dotace
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_68_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Podané žádosti o dotaci.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 52.
UZ/11/69/2022 Dotační program Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e dotační program Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji dle
přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_69_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. _1-Dotační program Obchůdek
2022-OSR-Z-2.pdf
UZ_11_69_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1a-Příloha č. 1-Vzorová žádost o
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dotaci-.pdf
UZ_11_69_2022_bod_1_Usnesení-Příloha
poskytnut.pdf
UZ_11_69_2022_bod_1_Usnesení-Příloha
prohlášení.pdf
UZ_11_69_2022_bod_1_Usnesení-Příloha
prohlášení.pdf
UZ_11_69_2022_bod_1_Usnesení-Příloha
k vyúčtov.pdf
UZ_11_69_2022_bod_1_Usnesení-Příloha
OSR-Z-.pdf
UZ_11_69_2022_bod_1_Usnesení-Příloha
informace k ž.pdf
2.

č. 1b-Příloha č. 2-Vzor smlouvy o
č. 1c-Příloha č. 3-Vzor čestného
č. 1d-Příloha č. 4-Vzor čestného
č. 1e-Příloha č. 5-Vzor dokumentů
č. 1f-Příloha č. 6-Povinná publicitač.

1g-Příloha

č.

7-Doplňující

u k l á d á vyhlásit dotační program Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji dle
bodu 1 usnesení

Odpovídá: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Termín: 12. 12. 2022
3.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k případným změnám, úpravám a
doplněním dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 53.
UZ/11/70/2022 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 – žádosti
příjemců
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o neschválení prodloužení termínu pro doložení podkladů k
podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a neschválení prodloužení
termínu realizace akce u příjemce schválené dotace v Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2022, dotačním titulu 01_01_01 Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce u příjemce Obec Vilémov dle přílohy č.
1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_70_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Žádost obce Vílémov o prodl.
ter. pro.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 54.
UZ/11/71/2022 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického
rozvoje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o částečném poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje příjemci Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy,
IČO: 64631109, Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc na projekt „Činnost
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Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy v roce 2022“ v období od 1. 1.
2022 do 31. 12. 2022, ve výši 300 000 Kč, dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_71_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Žádosti o poskytnutí
individuální dot.pdf
2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace s uvedeným příjemcem, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace na celoroční činnost právnickým osobám (mimo
obce a příspěvkové organizace) vzor /6/ schválené na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021 usnesením č. UZ/7/17/2021
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_71_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Žádosti o poskytnutí
individuální dot.pdf

3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje žadateli Jiří Nový, IČO: 03548481, Boženy Němcové
3790/11, 796 01 Prostějov, dle přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_71_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Žádosti o poskytnutí
individuální dot.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 55.
UZ/11/72/2022 Vesnice Olomouckého kraje roku 2022
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí finančních darů oceněným obcím na 1., 2. a 3.
místě v soutěži Vesnice Olomouckého kraje roku 2022

2.

r o z h o d u j e o uzavření darovacích smluv mezi Olomouckým krajem a
oceněnými obcemi na 1., 2. a 3. místě v soutěži Vesnice Olomouckého kraje
roku 2022 dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_72_2022_bod_2_Usnesení_příloha
č.
01-Vzorová
Darovací
smlouva.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 56.
UZ/11/73/2022 RIS3 strategie Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e RIS3 strategii Olomouckého kraje dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-RIS3 strategie Olomouckého
kraje.pdf
UZ_11_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-RIS3 strategie Olomouckého
kraje-Příl.pdf
UZ_11_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-RIS3 strategie Olomouckého
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kraje-Příl.pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 57.
UZ/11/74/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů
2022 mezi Olomouckým krajem a městem Staré Město
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to z důvodu změny termínu pro
použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_74_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK
a Staré .pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 58.
UZ/11/75/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů
2022 mezi Olomouckým krajem a subjektem Rychlebské stezky
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
2022/01939/OKH/DSM ze dne 18. 7. 2022 o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a subjektem Rychlebské stezky, z. s., IČO: 26559765, se
sídlem Černá Voda 267, 790 54 Černá Voda, dle přílohy č. 1 usnesení, a to z
důvodu upřesnění účelu použití dotace
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_75_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK
a Rychle.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 58.1.
UZ/11/76/2022 Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu
a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačního titulu č. 4
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e doplnění upřesněného postupu pro poskytování dotací
náhradníkům v dotačním titulu č. 12_01_04 Podpora rozvoje cestovního ruchu,
dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 59.
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UZ/11/77/2022 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního
ruchu a vnějších vztahů
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace žadateli č. 1 – Spolek rodičů a přátel ZUŠ
CAMPANELLA Olomouc, sídlo: Geislerova 450/19, 779 00 Olomouc, IČO:
03661997, na projekt Koncertní turné dětského pěveckého sboru
CAMPANELLA do USA ve výši 300 000 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
žadateli č. 7 – Klub českých turistů, oblast Olomoucký kraj, sídlo: Dolní náměstí
27/38, 779 00 Olomouc, IČO: 71193103, na projekt Údržba pěších, lyžařských
a cyklistických tras s pásovým značením v Olomouckém kraji ve výši 400 000
Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení a žadateli č. 10 – ProfesionálníVideo s.r.o.,
sídlo: Slavíkova 1555/27, 120 00 Praha, IČO: 49196201, na projekt Princezna
zakletá v čase 2 – natáčení v Olomouckém kraji ve výši 300 000 Kč dle přílohy
č. 4 tohoto usnesení a s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu Olomouckého kraje pro žadatele č. 1 a č. 10
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_77_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Individuální žádosti.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle
bodu 1 usnesení a ve znění dle příloh č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_77_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva_Campanella.pdf
UZ_11_77_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Smlouva_KČT.pdf
UZ_11_77_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 - Smlouva_Profesionální
video.pdf

3.

s c h v a l u j e výjimku ze Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Olomouckého kraje pro žadatele č. 1 a č. 10

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 60.
UZ/11/78/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního
ruchu a vnějších vztahů
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i žadatele č. 6 Rozvíjíme šumperský venkov,
z.ú., IČO: 08729280, se sídlem Dolní Studénky 282, 788 20 Dolní Studénky na
projekt Mezinárodní konference místních akčních skupin Evropské unie LINC
2022 s odůvodněním dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_78_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Individuální dotace.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 60.1.
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UZ/11/79/2022 Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování
cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. s) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
„Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad členů
Zastupitelstva Olomouckého kraje“ dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_79_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla cestovní náhrady
ZOK 26.9..pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 61.
UZ/11/80/2022 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e částečné prominutí povinnosti odvodu ve výši 282 000 Kč a
prominutí penále v plné výši, uloženého příjemci dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje město Velká Bystřice za porušení rozpočtové kázně

2.

n e s c h v a l u j e prominutí povinnosti odvodu ve výši 45 000 Kč, uloženého
příjemci dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Dobrovolný svazek obcí
Povaloví za porušení rozpočtové kázně

3.

s c h v a l u j e prominutí penále v plné výši, uloženého příjemci dotace z
rozpočtu Olomouckého kraje Dobrovolný svazek obcí Povaloví za porušení
rozpočtové kázně

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Bod programu: 62.
UZ/11/81/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví –
žadatel Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i o poskytnutí individuální dotace v oblasti
zdravotnictví žadateli Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., IČO: 04871243, se
sídlem: Wellnerova 301/20, 779 00 Olomouc ve výši 811 000,- Kč dle přílohy č.
1 tohoto usnesení s odůvodněním, že žádost nesplňuje podmínky uvedené v
Zásadách pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje,
které se vztahují na individuální dotace, zejména čl. 3, Část C, odst. 1. Zásad
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_81_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - podkladová tabulka.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 63.
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UZ/11/82/2022 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
programu
„Fond
na
podporu
výstavby
a
obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2021“ mezi Olomouckým krajem a Obcí Velká Kraš: stavba
„Kanalizace – Velká Kraš“
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2021/03112/OŽPZ/DSM ze dne 9. 8. 2021 na akci „Kanalizace –
Velká Kraš“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, z
dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod
včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým
krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Velká Kraš, Velká Kraš 132,
790 58 Velká Kraš, IČO: 00635855, ve znění uvedeném v příloze č. 01 tohoto
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_82_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dodatek č. 2 ke smlouvě o
poskyt. dot.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 64.
UZ/11/83/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
programu
„Fond
na
podporu
výstavby
a
obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2021“ mezi Olomouckým krajem a Kanalizace ČOV svazek obcí
Pěnčín – Laškov: stavba „Obec Pěnčín – stoková síť“
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2021/03099/OŽPZ/DSM ze dne 11. 8. 2021 na akci „Obec Pěnčín –
stoková síť“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, z
dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod
včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým
krajem, jako poskytovatelem a příjemcem svazkem obcí Kanalizace ČOV
svazek obcí Pěnčín – Laškov, Pěnčín 109, 798 57 Laškov, IČO: 65763173, ve
znění uvedeném v příloze č. 01 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_83_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke smlouvě.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 65.
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UZ/11/84/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
programu
„Fond
na
podporu
výstavby
a
obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2021“ mezi Olomouckým krajem a Kanalizace ČOV svazek obcí
Pěnčín – Laškov: stavba „Obec Laškov – ČOV a stoková síť“
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2021/03100/OŽPZ/DSM ze dne 11. 8. 2021 na akci „Obec Laškov –
ČOV a stoková síť“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, z
dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod
včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým
krajem, jako poskytovatelem a příjemcem svazkem obcí Kanalizace ČOV
svazek obcí Pěnčín – Laškov, Pěnčín 109, 798 57 Laškov, IČO: 65763173, ve
znění uvedeném v příloze č. 01 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_84_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskyt. dot.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 66.
UZ/11/85/2022 Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí
za rok 2022 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e návrhy na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v
oblasti životního prostředí 2022 v kategoriích 1 až 3 dle přílohy č. 01 tohoto
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_85_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01 - Návrh na udělení Cen OK
za přínos v.pdf

2.

b e r e n a v ě d o m í výsledek hlasování veřejnosti o udělení Ceny
veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí 2022 dle přílohy č. 02 tohoto
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_85_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02 - Výsledek hlasování
veřejnosti.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 67.
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UZ/11/86/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v
Olomouckém kraji v roce 2022 mezi Olomouckým krajem a
příjemcem dotace Moravské divadlo Olomouc, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje č. 2022/02323/OSKPP/DSM s
příjemcem Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem tř.
Svobody 432/33, 779 00 Olomouc, IČO: 00100544, jímž se mění (upřesňuje)
název akce a účel použití dotace podle návrhu, uvedeného v příloze č. 01
tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_86_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 68.
UZ/11/87/2022 Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji – Cena
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury – změna pravidel
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e znění Pravidel ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji
regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury ve znění dle
přílohy č. 01 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_87_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla ocenění za
významný přínos k.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 69.
UZ/11/88/2022 Metodika pro způsob a proces pověřování služeb obecného
hospodářského zájmu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Metodiku pro způsob a proces pověřování, dle přílohy č. 1
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_88_2022_bod_1_Usnesení_příloha_č. 01 – Metodika pro způsob a
proces pověřo.pdf

2.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění úprav Metodiky pro
způsob a proces pověřování s výjimkou situace, kdy provedení úpravy
nedoporučí Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady Olomouckého kraje

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu: 70.
UZ/11/89/2022 Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého
kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého
kraje dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_89_2022_bod_1_Usnesení_příloha_č. 01 - POSTUP.pdf

2.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k úpravám Postupu pro aktualizaci
sítě sociálních služeb Olomouckého kraje s výjimkou situace, kdy provedení
úpravy nedoporučí Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady Olomouckého
kraje

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 71.
UZ/11/90/2022 Personální záležitosti
Olomouckého kraje

Finančního

výboru

Zastupitelstva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í písemné oznámení Ing. Miroslava Radiměřského o
odstoupení z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého
kraje dnem 8. 9. 2022

2.

v o l í paní Ing. Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou členkou Finančního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 26. 9. 2022

3.

u k l á d á vyhotovit nové člence
Olomouckého kraje dekret o zvolení

Finančního

výboru

Zastupitelstva

Odpovídá: Rada Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Termín: 12. 12. 2022
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 72.
UZ/11/91/2022 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje
České
republice
–
Hasičskému záchrannému
sboru
Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí finančního daru ve výši 43 500 Kč České
republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČO:
70885940, na pořízení nového materiálu za spotřebovaný materiál při zásahu u
mimořádné události v Olšanech u Prostějova dne 18. 7. 2022

2.

r o z h o d u j e o uzavření darovací smlouvy s Českou republikou –
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČO: 70885940, ve znění
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dle darovací smlouvy uvedené v příloze č. 01 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_91_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 -darovací smlouva pro HZS
OK.pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 73.
UZ/11/92/2022 Návrh Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o námitce v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno v
návrhu rozhodnutí o námitkách, ve znění přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_92_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Návrh Aktuaizace č. 5 ZÚR
OK.pdf

2.

k o n s t a t u j e , že ověřilo Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

3.

v y d á v á Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje dle
ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) a dle § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v příloze
č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_11_92_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01_Návrh Aktualizace č. 5 ZÚR
OK.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 74.

V Olomouci dne 26. 9. 2022

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana
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