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 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 22. 2. 2021
UZ/3/1/2021

Zahájení,
zasedání

volba

ověřovatelů

zápisu,

schválení

programu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e předložený program 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 22. 2. 2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 1.
UZ/3/2/2021

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 22. 2. 2021 dle části A) zprávy o kontrole plnění usnesení
b) s průběžnými termíny plnění 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
2021 dle přílohy č. 1 zprávy o kontrole plnění usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 2.
UZ/3/3/2021

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 3.
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UZ/3/4/2021

Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje –
Finanční výbor

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 16. 12. 2020

Předložil:
předseda výboru zastupitelstva
Bod programu: 4.
UZ/3/5/2021

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 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 27. 1. 2021
b) zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 1. 2. 2021

Předložil:
předsedové výborů zastupitelstva
Bod programu: 4.1.
UZ/3/6/2021

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě,
v Olomouci a Krajského soudu v Brně

pobočky

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

z v o l i l o přísedící Krajského soudu Ostrava, pobočky v Olomouci,
a Krajského soudu v Brně dle přílohy č. 1 usnesení

2.

b e r e n a v ě d o m í vzdání se funkce přísedící Krajského soudu Ostrava,
pobočky v Olomouci, paní Evy Niklové k datu 23. 2. 2021

3.

u k l á d á krajskému úřadu zaslat Krajskému soudu v Ostravě a Krajskému
soudu v Brně výpis tohoto usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje o volbě
přísedících a vzdání se funkce spolu s podkladovými materiály ke zvoleným
přísedícím a k odstupující přísedící

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.
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UZ/3/7/2021

Poskytnutí finančních darů z rozpočtu Olomouckého kraje České
republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši 985 000 Kč České republice
– Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČO: 70885940, na
zajištění provozu sítě Krize

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši 1 700 000 Kč České
republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,
IČO: 70885940, na projektovou dokumentaci k výstavbě Požární stanice a sídla
územního odboru HZS v Prostějově

3.

r o z h o d u j e o uzavření darovacích smluv s Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje, IČO: 70885940, ve znění dle
darovacích smluv uvedených v příloze č. 1 a č. 2, které tvoří součást tohoto
usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 6.
UZ/3/8/2021

Dotační program 14_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů
a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021 – vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e pravidla dotačního programu Olomouckého kraje 14_01 Dotace
na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
2021 pro dotační titul č. 14_01_2 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných
spolků hasičů Olomouckého kraje 2021 (dále jen dotační titul 14_01_12)
a vyhlašuje dotační titul 14_01_2 dle přílohy č. 1–4 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 23. 2. 2021 zveřejnění dotačního titulu
14_01_2 dle bodu 1 usnesení na úřední desce a na webových stránkách
Olomouckého kraje (Krajské dotační programy 2021)

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
3.

u k l á d á předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní
účel v dotačním titulu 14_01_2 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje,
a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
s příjemci

O: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
T: 26. 4. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.
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UZ/3/9/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – 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 a příloze č. 2

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.1.
UZ/3/10/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového
úvěru Komerční banky, a.s.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í 44. splátku revolvingového úvěru Komerční bance,
a.s., ve výši 8 077 973,23 Kč

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.2.
UZ/3/11/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – zapojení použitelného
zůstatku a návrh na jeho rozdělení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech
Olomouckého kraje k 31. 12. 2020 ve výši 312 109 563,57 Kč a jeho zapojení
do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2021 dle přílohy č. 1, 2 a 3

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.3.
UZ/3/12/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – 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 a příloze č. 2

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v příloze č. 3 a příloze č. 4

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.1.
UZ/3/13/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – 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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.1.1.
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UZ/3/14/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – 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. 1 o čerpání revolvingového úvěru na
financování oprav, investic a projektů s Komerční bankou, a.s., ve výši
100 000 000 Kč

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.2.
UZ/3/15/2021

Individuální dotace a návratná finanční výpomoc z rozpočtu
Olomouckého kraje 2021

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu
Olomouckého kraje v roce 2021 dle přílohy č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e Vzorovou žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje dle přílohy č. 2 usnesení

3.

s c h v a l u j e vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s rozdělením dle příjemce individuální dotace a s rozdělením na typ dotace:
a) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční
činnost fyzické osobě nepodnikateli dle přílohy č. 3 usnesení
b) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci
fyzické osobě nepodnikateli dle přílohy č. 4 usnesení
c) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční
činnost fyzické osobě podnikateli dle přílohy č. 5 usnesení
d) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci
fyzické osobě podnikateli dle přílohy č. 6 usnesení
e) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční
činnost právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace) dle přílohy
č. 7 usnesení
f) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci
právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace) dle přílohy č. 8
usnesení
g) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční
činnost příspěvkovým organizacím (jiných zřizovatelů) dle přílohy č. 9 usnesení
h) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci
příspěvkovým organizacím (jiných zřizovatelů) dle přílohy č. 10 usnesení
i) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na celoroční
činnost obcím, městysům, městům dle přílohy č. 11 usnesení
j) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci obcím,
městysům, městům dle přílohy č. 12 usnesení

4.

s c h v a l u j e Vzor vyúčtování individuální dotace na akci/činnost dle přílohy
č. 13 usnesení

5.

s c h v a l u j e Vzorovou žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy č. 14 usnesení
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6.

s c h v a l u j e Vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci právnickým osobám dle přílohy č. 15 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.
UZ/3/16/2021

Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období
2022–2023

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období
2022–2023

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.
UZ/3/17/2021

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. odprodej části pozemku parc. č. 2801/1 ost. pl. o výměře 57 m2, dle
geometrického plánu č. 1100-2117/2020 ze dne 10. 7. 2020 pozemek parc. č.
2801/3 ost. pl. o výměře 57 m2, v k. ú. Drahotuše, obec Hranice, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do společného jmění manželů XXXXX, za kupní cenu
ve výši 8 530 Kč. Nabyvatelé 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. 648/9 ost. pl. o výměře 67 m2, dle
geometrického plánu č. 173-55/2020 ze dne 26. 5. 2020 pozemek parc. č.
648/10 o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Stavenice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 4 920 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.3. odprodej pozemku parc. č. 2555 zahrada o výměře 51 m2 v k.ú. a obci Rohle
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví paní XXXXX, za kupní cenu ve výši
10 660 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.4. odprodej pozemku parc. č. 2334/47 ost. pl. o výměře 370 m2 a části
pozemku parc. č. 2334/19 ost. pl. o výměře 12 658 m2, dle geometrického plánu
č. 5135-115/2020 ze dne 16. 7. 2020 pozemek parc. č. 2334/97 o výměře 12 658
m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, za kupní cenu ve
výši 1 302 800 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
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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.–1.4. 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: 12.1.
UZ/3/18/2021

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku –
DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2019/05134/OMPSČ/OSM ze
dne 13. 1. 2020 mezi Olomouckým krajem a společností SaFire s.r.o., IČO:
25010379, jehož obsahem bude prodloužení termínu splnění podmínky
vybudování samostatných přípojek vody, TUV a plynu do 31. 3. 2022 a
neuplatnění sankcí z kupní smlouvy č. 2019/05134/OMPSČ/OSM ze dne 13. 1.
2020 ze strany Olomouckého kraje z titulu nesplnění závazku společnosti SaFire
s.r.o., v původním termínu
1.2. odprodej části pozemku parc. č. 1598/1 ost. pl. o výměře 65 m2, dle
geometrického plánu č. 627-2091/2020 ze dne 23. 3. 2020 pozemek parc. č.
1598/5 o výměře 65 m2 v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví XXXXX za kupní cenu ve výši 3 481 Kč
1.3. odprodej části pozemku parc. č. 1598/1 ost. pl. o výměře 45 m2, dle
geometrického plánu č. 627-2091/2020 ze dne 23. 3. 2020 pozemek parc. č.
1598/6 o výměře 45 m2 v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 2 409
Kč. Nabyvatel uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a 1/2 nákladů
na správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.4. odkoupení části pozemku parc. č. 86/3 zahrada o výměře 12 m2, dle
geometrického plánu č. 627-2091/2020 ze dne 23. 3. 2020 pozemek parc. č.
86/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice, z vlastnictví
pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 720 Kč.
Nabyvatel uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a 1/2 nákladů na
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 1.2.–1.3. návrhu na
usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem
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dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.
3.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 1.4. návrhu na usnesení,
a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné
nemovitosti. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku
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: 12.1.1.
UZ/3/19/2021

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

revokuje
1.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/26/2020, bod 3.3., ze
dne 21. 9. 2020, ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1220/193 ost.pl. o výměře
71 m2 v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova z vlastnictví vlastníka, paní XXXXX, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 4 260 Kč (tj. 60 Kč/m2), z
důvodu nesouhlasu vlastníka předmětného pozemku s výší kupní ceny
1.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/42/2019, bod 2.6., ze
dne 16. 12. 2019, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX jako
budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 930/7 o
výměře cca 3 720 m2 v katastrálním území Řepčín, obec Olomouc, určeného
pro stavbu „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“, a to z důvodu jiné formy
majetkoprávního vypořádání

2.

schvaluje
2.1. odkoupení části pozemku parc. č. 930/7 orná půda o výměře 3 544 m2, dle
geometrického plánu č. 904-483/2020 ze dne 20. 11. 2020 pozemek parc. č.
930/33 orná půda o výměře 3 544 m2, oba v k.ú. Řepčín z vlastnictví vlastníka,
XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu výši 2 232 720 Kč,
tj. 630 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.2. odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 534/8 ost. pl. o
výměře 737 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice z podílového spoluvlastnictví vlastníků,
paní XXXXX (id. 1/48), paní XXXXX (id. 1/12) a paní XXXXX (id. 1/48) do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 9 910 Kč. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 944 orná půda o výměře cca 42 m2 v k.ú. a obci Vícov mezi
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XXXXX (id. 1/2) a XXXXX (id. 1/2) jako budoucími prodávajícími a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/150
hr. kraje - Prostějov“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část
bude zastavěna silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena
předmětné nemovitosti se bude rovnat ceně tržní, stanovené znaleckým
posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v
době uzavření řádné kupní smlouvy, minimálně však ve výši 300 Kč/m2.
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.
2.4. odkoupení pozemků parc. č. 696/2 ost. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 802/2
ost. pl. o výměře 40 m2, oba v k.ú. Henčlov, obec Přerov, z vlastnictví vlastníka,
pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 7 570 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.5. odkoupení pozemku parc. č. 803/2 ost. pl. o výměře 49 m2 v k.ú. Henčlov,
obec Přerov, z vlastnictví vlastníka, XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 6 870 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. odkoupení pozemku parc. č. 714/2 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Henčlov,
obec Přerov, z vlastnictví vlastníka, XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 2 520 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. odkoupení pozemků parc. č. 694/2 ost. pl. o výměře 53 m2 a parc. č. 800/6
ost. pl. o výměře 29 m2, oba v k.ú. Henčlov, obec Přerov, z vlastnictví vlastníka,
pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 11 500 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.8. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemkům parc. č. 695/2 ost.
pl. a parc. č. 801/4 ost. pl., oba v k.ú. Henčlov, obec Přerov, z vlastnictví
vlastníka, pana XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
5 400 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.9. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/8) k pozemkům parc. č. 695/2 ost.
pl. a parc. č. 801/4 ost. pl., oba v k.ú. Henčlov, obec Přerov, z vlastnictví
vlastníka, XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 350
Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
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správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.10. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/8) k pozemkům parc. č. 695/2
ost. pl. a parc. č. 801/4 ost. pl., oba v k.ú. Henčlov, obec Přerov, z vlastnictví
vlastníka, XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 350
Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.11. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/8) k pozemkům parc. č. 695/2
ost. pl. a parc. č. 801/4 ost. pl., oba v k.ú. Henčlov, obec Přerov, z vlastnictví
vlastníka, pana XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
1 350 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.12. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/8) k pozemkům parc. č. 695/2
ost. pl. a parc. č. 801/4 ost. pl., oba v k.ú. Henčlov, obec Přerov, z vlastnictví
vlastníka, paní XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
1 350 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.13. odkoupení pozemku parc. č. 711/2 ost. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Henčlov,
obec Přerov, z vlastnictví vlastníka, paní XXXXX, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 2 660 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.14. odkoupení pozemku parc. č. 710/2 ost. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Henčlov,
obec Přerov, z vlastnictví společnosti ZS Pobečví a.s., IČO: 25360485, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 3 230 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.15. odkoupení pozemků parc. č. 4250/2 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc. č.
4251/2 ost. pl. o výměře 10 m2, oba v k.ú. Troubky nad Bečvou, obec Troubky,
z vlastnictví vlastníka, paní XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 1 900 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.16. odkoupení pozemků parc. č. 4252/2 ost. pl. o výměře 16 m2 a parc. č.
4253/2 ost. pl. o výměře 10 m2, oba v k.ú. Troubky nad Bečvou, obec Troubky,
z vlastnictví vlastníka, pana XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 2 600 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.17. odkoupení pozemku parc. č. 571/10 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. a obci
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Lazníky z vlastnictví vlastníka, XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 6 920 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.18. odkoupení pozemků parc. č. 568/5 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 568/6
ost. pl. o výměře 60 m2 a parc. č. 568/7 ost. pl. o výměře 57 m2, vše v k.ú. a
obci Lazníky, vše z vlastnictví vlastníka, XXXXX, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 7 970 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.19. odkoupení pozemků parc. č. 569/2 ost. pl. o výměře 63 m2 a parc. č. 569/3
ost. pl. o výměře 71 m2, oba v k.ú. a obci Lazníky, oba z vlastnictví vlastníka,
XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 8 830 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.20. odkoupení pozemku parc. č. 609/11 ost. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. a obci
Tršice z vlastnictví vlastníka, pana XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 6 350 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.21. 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, za kupní cenu ve výši 840 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.22. odkoupení pozemku parc. č. 784/12 ostatní plocha o výměře 153 m2 v k.ú.
a obci Hnojice z vlastnictví vlastníka, paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 15 300 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.23. odkoupení pozemků parc. č. 784/20 ostatní plocha o výměře 112 m2 a
parc. č. 784/21 ostatní plocha o výměře 221 m2, oba v k.ú. a obci Hnojice ze
spoluvlastnictví spoluvlastníků, XXXXX (id. 1/2) a XXXXX (id. 1/2), do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 33 300 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.24. odkoupení pozemku parc. č. 532/23 ostatní plocha o výměře 79 m2 v k.ú.
Lužice u Šternberka, obec Lužice, z vlastnictví vlastníka, pana XXXXX do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 7 900 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
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poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.25. odkoupení pozemku parc. č. 540/40 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k.ú.
Lužice u Šternberka, obec Lužice, z vlastnictví vlastníka, pana XXXXX do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 900 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.26. odkoupení pozemků parc. č. 609/8 ostatní plocha o výměře 325 m2 a parc.
č. 684/39 ostatní plocha o výměře 243 m2, oba v k.ú. Lužice u Šternberka, obec
Lužice, ze spoluvlastnictví spoluvlastníků, pana XXXXX (id. 1/2) a XXXXX (id.
1/2), do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 56 800 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.27. odkoupení pozemku parc. č. 590/29 ostatní plocha o výměře 254 m2 v k.ú.
Lužice u Šternberka, obec Lužice, ze spoluvlastnictví spoluvlastníků, pana
XXXXX (id. 4/8), pana XXXXX (id. 2/8) a paní XXXXX (id. 2/8), do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 56 800 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.28. odkoupení pozemků parc. č. 603/44 ostatní plocha o výměře 44 m2 a parc.
č. 603/45 ostatní plocha o výměře 208 m2, oba v k.ú. Lužice u Šternberka, obec
Lužice, z vlastnictví vlastníka, paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 25 200 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.29. odkoupení pozemku parc. č. 684/40 ostatní plocha o výměře 271 m2 v k.ú.
Lužice u Šternberka, obec Lužice, z vlastnictví Zemědělského družstva
Moravská Huzová do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 27 100
Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.30. 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, za kupní cenu ve výši 14 700 Kč. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.31. odkoupení části pozemku parc. č. 237 orná půda o výměře 2 m2, dle
geometrického plánu č. 1650-304/2015 ze dne 17. 11. 2015 pozemek parc. č.
237/2 ost. pl. o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví
vlastníka, paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
400 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
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katastru nemovitostí.
3.

schvaluje
3.1. 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, za kupní cenu ve výši 14 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. odkoupení pozemku parc. č. 430/29 ostatní plocha o výměře 116 m2 v k.ú.
a obci Liboš z vlastnictví vlastníka, pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 11 600 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. odkoupení pozemku parc. č. 430/30 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k.ú. a
obci Liboš ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 2 600 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.2., 2.4.–2.31.,
3.1.–3.3. 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: 12.2.
UZ/3/20/2021

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku –
DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2018 ze
dne 25. 6. 2018, bod 3.12., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a společností AGRO Haná
a.s., jako budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení spoluvlastnického
podílu o velikosti ideální 1/6 na částech pozemků parc. č. 475/23 orná půda o
výměře cca 828 m2, parc. č. 475/60 orná půda o výměře cca 527 m2 a parc. č.
475/57 orná půda o výměře cca 823 m2, vše v katastrálním území Řepčín, obec
Olomouc, určených pro stavbu „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“, a
to z důvodu změny vlastníka spoluvlastnického podílu

2.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím a společností Stáj Hošková s.r.o., IČO:
05614058,
jako
budoucím
prodávajícím
na
budoucí
odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/6 na částech pozemků parc. č.
475/23 orná půda o výměře cca 828 m2, parc. č. 475/60 orná půda o výměře
- 13 -

cca 527 m2 a parc. č. 475/57 orná půda o výměře cca 823 m2, vše v katastrálním
území Řepčín, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 630 Kč/m2. Řádná kupní
smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice,
II. etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.2.1.
UZ/3/21/2021

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/26/2019,
bod 2.3., ze dne 24. 6. 2019, ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací
smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 294/1 ost. pl. o
výměře cca 5 m2 a parc. č. 294/2 ost. pl. o výměře cca 30 m2, vše v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem
a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím obdarovaným
z důvodu změny formy majetkoprávního vypořádání

2.

schvaluje
2.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 294/2 ost. pl. o výměře 20 m2,
dle geometrického plánu č. 606-18536/2019 ze dne 19. 2. 2020 pozemek parc.
č. 294/9 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouc, IČO:
00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 257/1 ost. pl. o výměře 645 m2,
dle geometrického plánu č. 184-311/2019 ze dne 7. 8. 2019 pozemek parc. č.
257/76 ost. pl. o výměře 645 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/20 k
pozemku parc. č. 257/32 ost. pl. o výměře 116 m2, a pozemků parc. č. 257/33
ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 257/34 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 257/35
ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Těšetice, IČO: 00299545.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod pozemku parc. č. 909 v k.ú. a obci Želatovice a části stávající silnice
II/150 I v úseku od nového obchvatu po konec k.ú. Želatovice, v délce 793 m od
km staničení 0,000 – do km 0,793 (od uzlového bodu A210 po konec k.ú.
Želatovice) v k.ú. Želatovice, včetně všech součástí a příslušenství, a pozemku
parc. č. 915 v k.ú. a obci Želatovice a části silnice č. III/0559 h v úseku za
obchvatem ve směru ke staré II/150 v extravilánu obce v délce 468 m od km
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staničení 0,165 – do km 0,633 (uzlový bod A215 až uzlový bod A022) v k.ú.
Prusy a v k.ú. Želatovice, včetně všech součástí a příslušenství, vše mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Želatovice, IČO: 00302287,
jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení
předmětných částí pozemních komunikací ze silniční sítě Olomouckého kraje.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatný převod chodníků a zpevněných ploch realizovaných jako „SO
102.1 Chodníky a zpevněné plochy intravilán Žerotín“, splaškové kanalizace
realizované jako „SO 302 Rozšíření splaškové kanalizace Žerotín“ a dešťové
kanalizace realizované jako „SO 301 Dešťová kanalizace Žerotín“, vše
vybudované v rámci investiční akce „II/447 Strukov - Šternberk“, za podmínek
dle přílohy č. 1 usnesení, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce
Žerotín, IČO: 00299758
2.5. bezúplatný převod chodníků a zpevněných ploch, realizovaných jako „SO
108.1 Chodníky a zpevněné plochy intravilán Šternberk“, vybudovaných v rámci
investiční akce „II/447 Strukov - Šternberk“, za podmínek dle přílohy č. 2
usnesení, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Šternberk, IČO:
00299529
2.6. bezúplatný převod chodníků a zpevněných ploch, realizovaných jako „SO
106.1 Chodníky a zpevněné plochy intravilán Lužice“, vybudovaných v rámci
investiční akce „II/447 Strukov - Šternberk“, za podmínek dle přílohy č. 3
usnesení, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Lužice, IČO:
00849529
2.7. bezúplatný převod pozemku parc. č. 2526/8 ostatní plocha o výměře 213
m2 v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Šternberk, IČO: 00299529. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.8. bezúplatný převod chodníků, vjezdů a parkovacích stání, realizovaných
jako „SO 103 – chodníky, vjezdy a parkovací stání“, opěrné zdi, realizované jako
„SO 201 – rekonstrukce opěrných zdí“, a kanalizace, realizované jako „SO 301
– jednotná kanalizace“, vše vybudované v rámci investiční akce „III/44311
Dolany – průtah, I. etapa“ z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce
Dolany, IČO: 00298808
2.9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 1026/18 ostatní plocha o celkové výměře cca 307
m2 a parc. č. 394/19 ost. pl. o výměře cca 86 m2, oba v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním
městem Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu se stavbou „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 981/1 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k.ú. Brníčko
u Zábřeha, obec Brníčko, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
obcí Brníčko, IČO: 00302422, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
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smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba chodníku kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.11. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 840 ost. pl. o výměře cca 487 m2 a parc. č. 880
ost. pl. o výměře cca 11 m2, oba v k.ú. Chabičov, obec Šternberk, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Šternberkem, IČO:
00299529, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Město Šternberk, Chabičov – chodníky“ kolaudována. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.12. bezúplatný převod pozemků parc. č. 997/2 ost. pl. o výměře 721 m2, parc.
č. 997/4 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 997/5 ost. pl. o výměře 143 m2, parc.
č. 997/6 ost. pl. o výměře 103 m2 a části pozemku parc. č. 997/1 ost. pl. o celkové
výměře 52 m2, dle geometrického plánu č. 417-36/2020 ze dne 24. 8. 2020
pozemky parc. č. 997/9 ost. pl. o výměře 27 m2 a parc. č. 997/10 ost. pl. o výměře
25 m2, vše v k.ú. Podolí u Mohelnice, a dále pozemků parc. č. 1495/33 ost. pl. o
výměře 12 m2 a parc. č. 2956/18 ost. pl. o výměře 153 m2, oba v k.ú. Mohelnice,
vše obec Mohelnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Mohelnice, IČO: 00303038. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.13. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části stávající silnice II/0559 h od křižovatky s novým úsekem silnice
III/0559 po zakončení chodníkem před II/150 v délce úseku 165 m, od km
staničení 0,00 do km 0,165 (uzlový bod A211 až uzlový bod A214) v k.ú. Prusy,
včetně všech součástí a příslušenství, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a obcí Beňov, IČO: 00636126, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné části pozemní komunikace ze
silniční sítě Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva.
2.14. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části stávající silnice II/150 I v úseku od začátku k.ú. Podolí u Přerova po
křižovatku se silnicí III/05510 v intravilánu obce v délce 1354 m, od km staničení
0,793 – do km 2,147 – od začátku k.ú. Podolí u Přerova po uzlový bod A213 v
k.ú. Podolí u Přerova a v k.ú. Čechy, včetně všech součástí a příslušenství, a
stávající silnice III/05510 h v úseku od křižovatky s novou silnicí III/05510 po
začátek k.ú. Domaželice v délce 693 m, od km staničení 0,000 – do km staničení
0,693 (uzlový bod UBA212 po uzlový bod UBA219) v k.ú. Čechy včetně všech
součástí a příslušenství, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
obcí Čechy, IČO: 00636177, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o vyřazení předmětných pozemních komunikací ze silniční sítě
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva.
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2.15. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 439/2 ost. pl. o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci
Bystročice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Bystročice,
IČO: 00298735, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „Přechod na silnici III/5704, Bystročice“ kolaudována.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.2., 2.7.a 2.12.
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: 12.3.
UZ/3/22/2021

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku – DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/26/2019,
bod 2.1., ze dne 24. 6. 2019, ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č.
1591/13 ostatní plocha o výměře 38 m2 v k.ú. Štíty-město, obec Štíty, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO:
65993390, z důvodu změny v zaměření předmětného pozemku

2.

s c h v a l u j e bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1591/13 ostatní
plocha o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 1706-52/2020 ze dne 6. 5.
2020 pozemek parc. č. 1591/17 ostatní plocha o výměře 27 m2, vše v k.ú. Štítyměsto, obec Štíty, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2 návrhu na usnesení, a
to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné
nemovitosti. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku
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: 12.3.1.
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UZ/3/23/2021

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 506/10 vodní pl. o výměře 97 m2 v
k.ú. a obci Milotice nad Bečvou 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 spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.2. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 965/3 orná půda o výměře 1 m2
a parc. č. 966/4 ost. pl. o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 606-15/2020
ze dne 24. 2. 2020 pozemky parc. č. 965/8 ost. pl. o výměře 1 m2 a parc. č.
966/5 ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k.ú. a obci Majetín z vlastnictví obce Majetín,
IČO: 00299197, 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 části pozemku parc. č. 598 ostatní plocha o výměře 7
m2, dle geometrického plánu č. 136-238/2019 ze dne 14. 1. 2020 pozemek parc.
č. 598/2 ostatní plocha o výměře 7 m2, v k.ú. a obci Radkova Lhota z vlastnictví
obce Radkova Lhota, IČO: 00636509, 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.

2.

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: 12.4.
UZ/3/24/2021

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku – DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1396/2 ost. pl. o výměře 2 m2, parc.
č. 1405/5 ost. pl. o výměře 332 m2 a parc. č. 1405/9 ost. pl. o výměře 476 m2,
vše v k.ú. a obci Dřevohostice, 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, za
podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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Nabyvatel 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 části pozemku parc. č. 1399 ostatní plocha o výměře 1
956 m2, dle geometrického plánu č. 713-40/2020 ze dne 22. 10. 2020 pozemek
parc. č. 1399/5 ostatní plocha o výměře 1 956 m2, v k.ú. a obci Dřevohostice 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
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.1. a 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 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: 12.4.1.
UZ/3/25/2021

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 5457/83 ost. pl. o výměře 18 m2,
parc. č. 5457/84 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 5451/37 ost. pl. o výměře 41
m2 a parc. č. 5451/38 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě,
obec Zábřeh, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zábřehu, IČO:
00303640. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4403/5 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú.
Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, z vlastnictví města Zábřehu, IČO: 00303640,
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.
1.3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1471/4 ost. pl. o výměře 40 m2 v k.
ú. a obci Ludmírov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Ludmírov, IČO:
00288446. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 585/2 ost. pl. o výměře 35 m2, parc.
č. 713/37 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 726/4 ost. pl. o výměře 19 m2, parc.
č. 726/3 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 727/2 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č.
735/2 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 736/2 ost. pl. o výměře 78 m2, parc. č.
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743/2 ost. pl. o výměře 183 m2, parc. č. 744/2 ost. pl. o výměře 221 m2, parc. č.
761/2 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 776/2 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č.
777/2 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 795/2 ost. pl. o výměře 29 m2, parc. č.
799/2 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 800/2 ost. pl. o výměře 39 m2, parc. č.
816/4 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 816/5 parc. č. 8 m2, parc. č. 816/6 ost. pl.
o výměře 64 m2, parc. č. 1506/3 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 366/8 ost. pl. o
výměře 57 m2, parc. č. 366/9 ost. pl. o výměře 65 m2, parc. č. 378/20 ost. pl. o
výměře 30 m2, parc. č. 378/21 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 378/22 ost. pl. o
výměře 8 m2, parc. č. 1270/3 ost. pl. o výměře 335 m2, parc. č. 1270/4 ost. pl. o
výměře 3 m2, parc. č. 1291/26 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 1466/6 ost. pl. o
výměře 6 m2, parc. č. 1557/13 ost. pl. o výměře 45 m2, parc. č. 1557/14 ost. pl.
o výměře 33 m2, parc. č. 1560/2 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 1567/11 ost.
pl. o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Ludmírov, vše z vlastnictví obce Ludmírov,
IČO: 00288446, 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.
1.5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 50 m2
v k.ú. Brníčko u Zábřeha, obec Brníčko, z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Brníčko, IČO: 00302422. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 779/5 ostatní plocha o výměře 13 m2
v k.ú. Brníčko u Zábřeha, obec Brníčko, z vlastnictví obce Brníčko, IČO:
00302422, 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.
1.7. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1141/3 ost. pl. o výměře 1 847
m2, dle geometrického plánu č. 820-43/2020 ze dne 27. 10. 2020 pozemky parc.
č. 1141/3 díly „b+d“ o výměře 1 811 m2 a parc. č. 1141/5 ost. pl. o výměře 36
m2, vše v k.ú. a obci Červenka z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Červenka, IČO: 00635740. 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 části pozemku parc. č. 349/1 ost. pl. o výměře 19 m2,
dle geometrického plánu č. 820-43/2020 ze dne 27. 10. 2020 pozemek parc. č.
349/1 díl „a“ o výměře 19 m2 v k.ú. a obci Červenka z vlastnictví obce Červenka,
IČO: 00635740, do vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.9. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1536/1 ost. pl. o výměře 803
m2, dle geometrického plánu č. 288-11/2020 ze dne 2. 11. 2020 pozemek parc.
č. 1536/5 ost. pl. o výměře 803 m2 v k.ú. a obci Malhotice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Malhotice, IČO: 00636371.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
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správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.10. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. st. 46 zast. pl. a parc. č. 3 ost.
pl. o celkové výměře 450 m2, dle geometrického plánu č. 288-11/2020 ze dne 2.
11. 2020 pozemek parc. č. 3 díly „e+c“ o celkové výměře 378 m2 a pozemek
parc. č. st. 46 díl „d“ o výměře 72 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
3/4 ost. pl. o výměře 450 m2, vše v k.ú. a obci Malhotice, vše z vlastnictví obce
Malhotice, IČO: 00636371, 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.
1.11. bezúplatný převod pozemků parc. č. 441/4 ostatní plocha o výměře 59
m2, parc. č. 441/5 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. č. 441/6 ostatní plocha
o výměře 50 m2, parc. č. 441/7 ostatní plocha o výměře 168 m2, parc. č. 441/8
ostatní plocha o výměře 1 242 m2, parc. č. 441/9 ostatní plocha o výměře 11
m2, parc. č. 441/10 ostatní plocha o výměře 373 m2, parc. č. 441/11 ostatní
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 441/12 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č.
441/13 ostatní plocha o výměře 132 m2, parc. č. 441/14 ostatní plocha o výměře
500 m2, parc. č. 441/15 ostatní plocha o výměře 9 m2 a parc. č. 441/16 ostatní
plocha o výměře 10 m2, vše v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lužice, IČO: 00849529. 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 pozemků parc. č. 218/7 ostatní plocha o výměře 10 m2,
parc. č. 222/4 ostatní plocha o výměře 467 m2, parc. č. 291/240 ostatní plocha
o výměře 520 m2, parc. č. 440/23 ostatní plocha o výměře 22 m2, parc. č. 440/24
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 440/25 ostatní plocha o výměře 3 m2,
parc. č. 440/26 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 440/28 ostatní plocha o
výměře 787 m2, parc. č. 440/29 ostatní plocha o výměře 148 m2, parc. č. 590/28
ostatní plocha o výměře 250 m2, parc. č. 590/30 ostatní plocha o výměře 346
m2, parc. č. 603/43 ostatní plocha o výměře 10 m2, parc. č. 603/47 ostatní
plocha o výměře 46 m2 a parc. č. 684/42 ostatní plocha o výměře 261 m2, vše
v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice, z vlastnictví obce Lužice, IČO:
00849529, 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.
1.13. bezúplatný převod pozemků parc. č. 582/3 ostatní plocha o výměře 48
m2, parc. č. 582/4 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 582/5 ostatní plocha
o výměře 19 m2, parc. č. 582/6 ostatní plocha o výměře 376 m2, parc. č. 582/7
ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 582/9 ostatní plocha o výměře 145 m2,
parc. č. 582/10 ostatní plocha o výměře 252 m2, parc. č. 582/11 ostatní plocha
o výměře 959 m2, parc. č. 582/12 ostatní plocha o výměře 277 m2, parc. č.
582/13 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. č. 582/14 ostatní plocha o výměře
187 m2, parc. č. 582/15 ostatní plocha o výměře 98 m2, parc. č. 582/17 ostatní
plocha o výměře 734 m2, parc. č. 582/18 ostatní plocha o výměře 11 m2 a parc.
č. 582/19 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k.ú. a obci Žerotín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Žerotín, IČO: 00299758. Nabyvatel
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uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.14. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 587/2 ostatní plocha o výměře 52 m2
a parc. č. 588/4 ostatní plocha o výměře 50 m2, oba v k.ú. a obci Žerotín z
vlastnictví obce Žerotín, IČO: 00299758, 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.
1.15. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1366/95 ost. pl. o výměře 54 m2,
parc. č. 1366/96 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 1366/97 ost. pl. o výměře 114
m2, parc. č. 1366/98 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 1366/99 ost. pl. o výměře
30 m2, parc. č. 1366/100 ost. pl. o výměře 50 m2, parc. č. 1366/101 ost. pl. o
výměře 202 m2, parc. č. 1366/102 ost. pl. o výměře 27 m2, části pozemku parc.
č. 1366/1 ost. pl. o celkové výměře 1 570 m2, dle geometrického plánu č. 572102/2018 ze dne 16. 9. 2019 pozemky parc. č. 1366/79 ost. pl. o výměře 56 m2,
parc. č. 1366/80 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 1366/81 o výměře 9 m2, parc.
č. 1366/82 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 1366/83 ost. pl. o výměře 20 m2, parc.
č. 1366/84 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 1366/85 ost. pl. o výměře 15 m2,
parc. č. 1366/86 ost. pl. o výměře 105 m2, parc. č. 1366/87 ost. pl. o výměře 500
m2, parc. č. 1366/88 ost. pl. o výměře 173 m2, parc. č. 1366/89 ost. pl. o výměře
154 m2, parc. č. 1366/90 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 1366/91 ost. pl. o
výměře 409 m2, parc. č. 1366/92 ost. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 1366/93 ost.
pl. o výměře 23 m2, vše v k.ú. a obci Supíkovice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Supíkovice, IČO: 00303429. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.16. bezúplatný převod stavebních objektů „SO 1.111.1 Komunikace pěší u
autobusového zálivu v km 2,670“, „SO 1.111.4 Komunikace pěší u
autobusového zálivu v
km 3,560“, „SO 1.111.5 Komunikace pěší u
autobusového zálivu v km 3,640“, „SO 1.111.6 Komunikace pěší u
autobusového zálivu v km 4,730“, „SO 1.111.7 Komunikace pěší v km 4,7 –
4,8“, „SO 1.451.1 Veřejné osvětlení přechodu v km 2,703“ a „SO 1.451.2
Veřejné osvětlení přechodu v km 3,592“, vše v k.ú. a obci Supíkovice z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Supíkovice, IČO: 00303429
1.17. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 6/8 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č.
1653 ost. pl. o výměře 52 m2, parc. č. 151/5 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č.
152/3 ost. pl. o výměře 16 m2, parc. č. 165/3 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č.
326/9 ost. pl. o výměře 69 m2, parc. č. 491/8 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č.
961/8 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1192/3 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č.
1281/8 ost. pl. o výměře 139 m2, parc. č. 1281/9 o výměře 12 m2, parc. č.
1366/94 ost. pl. o výměře 58 m2, dále částí pozemků parc. č. 1366/4 ost. pl. o
výměře 3 m2, parc. č. 1366/7 ost. pl. o výměře 0,28 m2, parc. č. 441/1 zahrada
o výměře 7 m2, parc. č. 442 trvalý travní porost o výměře 4 m2 a parc. č. 1479/9
vodní plocha o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 572-102/2018 ze dne
16. 9. 2019 pozemky parc. č. 1366/4 díl „l1“ o výměře 3 m2, parc. č. 1366/7 díly
„n1+o1“ o výměře 0,28 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1366/1 ost.
pl. o výměře 25 810 m2, parc. č. 441/1 díl „r“ o výměře 7 m2, parc. č. 442 díl „t“
o výměře 4 m2 a parc. č. 1479/9 díl „t1“ o výměře 27 m2, které jsou všechny
sloučeny do nově vznikajícího pozemku parc. č. 1479/11 ost. pl. o výměře 38
m2, vše v k.ú. a obci Supíkovice z vlastnictví obce Supíkovice do vlastnictví
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Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.18. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1908 o výměře 37 m2, dle
geometrického plánu č. 671-74/2019 ze dne 29. 6. 2020 pozemek parc. č.
1908/4 ost. pl. o výměře 37 m2, v k.ú. Určice, obec Určice, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Určice, IČO: 00288870. Nabyvatel
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.19. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1490/1 o výměře 50 m2, dle
geometrického plánu č. 671-74/2019 ze dne 29. 6. 2020 pozemek parc. č.
1490/7 ost. pl. o výměře 50 m2, v k.ú. Určice, obec Určice, z vlastnictví obce
Určice, IČO: 00288870, 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.
1.20. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 825 o výměře 92 m2, dle
geometrického plánu č. 312-74/2019 ze dne 29. 6. 2020 pozemek parc. č. 825/2
ost. pl. o výměře 92 m2, v k.ú. Alojzov u Prostějova, obec Alojzov, z vlastnictví
obce Alojzov, IČO: 00488542, 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.
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., 1.13., 1.15. a 1.18. 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.

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., 1.14., 1. 17., 1.19., a 1.20. 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: 12.5.
UZ/3/26/2021

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku – DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1275/1 ost. pl. o výměře 265
m2, dle geometrického plánu č. 1090-12/2020 ze dne 31. 3. 2020 pozemek parc.
č. 1275/41 ost. pl. o výměře 265 m2, části pozemku parc. č. 1275/1 ost. pl. o
celkové výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 1088-508/2019 ze dne 8. 1.
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2020 pozemky parc. č. 1275/39 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 1275/40 ost. pl.
o výměře 6 m2, a pozemku parc. č. 1333/8 ost. pl. o výměře 19 m2, vše v k.ú.
Horní Temenice, obec Šumperk, částí pozemku parc. č. 2114/1 ost. pl. o celkové
výměře 863 m2, dle geometrického plánu č. 7104-35/2020 ze dne 17. 6. 2020
pozemky parc. č. 2114/19 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 2114/20 ost. pl. o
výměře 141 m2, parc. č. 2114/22 ost. pl. o výměře 67 m2, parc. č. 2114/24 ost.
pl. o výměře 66 m2, parc. č. 2114/25 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 2114/26
ost. pl. o výměře 408 m2 a parc. č. 2114/28 ost. pl. o výměře 95 m2, částí
pozemku parc. č. 2125/2 ost. pl. o celkové výměře 904 m2, dle geometrického
plánu č. 7105-36/2020 ze dne 28. 7. 2020 pozemky parc. č. 2125/11 ost. pl. o
výměře 554 m2, parc. č. 2125/12 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 2125/13 ost.
pl. o výměře 137 m2, parc. č. 2125/14 ost. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 2125/15
ost. pl. o výměře 180 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šumperka, IČO: 00303461.
Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 154/3 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú.
Horní Temenice, obec Šumperk, z vlastnictví města Šumperka, IČO: 00303461,
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 bodu 1.1. návrhu na usnesení,
a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku
zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotoveného v souladu se
Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.

3.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 1.2. návrhu na usnesení,
a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné
nemovitosti. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku
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: 12.5.1.
UZ/3/27/2021

Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého
kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e bezúplatný převod dvou defibrilátorů, včetně příslušenství a
nabíjecích stanic, inventární číslo IM 300618 a IM 300619 svěřených do
hospodaření Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové
organizaci, formou bezúplatného převodu na Fakultu zdravotnických věd,
Univerzity Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, vynětí majetku z hospodaření
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Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, ke
dni převodu vlastnického práva k daru a schválit znění darovací smlouvy, dle
přílohy č. 1 usnesení
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 13.
UZ/3/28/2021

Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého
kraje – DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d l o o poskytnutí věcného daru dvou sanitních vozidel VW
Transporter 2,0 TDi, RZ 4M4 8916, inventární číslo IM 300726 a VW Transporter
2,0 TDi, RZ 5M0 2512, inventární číslo IM 300907, svěřených do hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci,
formou bezúplatného převodu na Fakultní nemocnici Olomouc, I. P. Pavlova
185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892, z důvodu obnovy vozového parku a
zajištění zdravotní péče občanů Olomouckého kraje, schválit vynětí majetku z
hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, ke dni převodu vlastnického práva k daru a rozhodnout o uzavření
darovací smlouvy, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

r o z h o d l o o poskytnutí věcného daru sanitního vozidla VW Transporter 2,0
TDi, RZ 5M4 7883, inventární číslo IM 300915 svěřeného do hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci,
formou bezúplatného převodu na město Jeseník, 790 01 Jeseník, Masarykovo
nám. 167/1, IČO: 00302724, pro činnost Městské policie Jeseník k zabezpečení
dopravy podnapilých osob do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
stanice v Olomouci ve smyslu ustanovení § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, schválit vynětí majetku z hospodaření Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, ke dni převodu
vlastnického práva k daru a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy, dle přílohy
č. 2 usnesení

3.

r o z h o d l o o poskytnutí věcného daru sanitního vozidla VW Transporter 2,0
TDi, RZ 4M8 1135, inventární číslo IM 300900 svěřeného do hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci,
formou bezúplatného převodu na Českou společnost AIDS pomoc, z.s., Malého
282/3, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 00409367, k zajištění provozu mobilní poradny
pro poskytování preventivní zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení na
základě § 11a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, schválit vynětí
majetku z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, ke dni převodu vlastnického práva k daru a rozhodnout
o uzavření darovací smlouvy, dle přílohy č. 3 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 13.1.
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UZ/3/29/2021

Dodatek č. 31 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. 31 ke zřizovací listině Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 OlomoucHodolany, IČO: 70960399

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 14.
UZ/3/30/2021

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy
mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Jihomoravským
krajem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d l o o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní
dopravy mezikrajskými vlaky s Jihomoravským krajem ve znění dle přílohy č. 1

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 16.
UZ/3/31/2021

Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy
mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Zlínským krajem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d l o o uzavření Dodatku č. II ke Smlouvě o zajištění železniční osobní
dopravy mezikrajskými vlaky se Zlínským krajem ve znění dle přílohy č. 1

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 17.
UZ/3/32/2021

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové
osobní dopravě se Zlínským krajem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d l o o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve
veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem ve znění dle přílohy č. 1

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 18.
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UZ/3/33/2021

Dotační program 07_07_Program na podporu rekonstrukcí
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 –
vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
07_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích
Olomouckého kraje v roce 2021 dle důvodové zprávy a dle příloh č. 1–7
usnesení a vyhlašuje Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v
obcích Olomouckého kraje v roce 2021

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 23. 2. 2021 zveřejnění dotačního
programu Olomouckého kraje 07_07_Program na podporu rekonstrukcí
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 dle bodu 1
usnesení

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
3.

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

O: Rada Olomouckého kraje
T: 21. 6. 2021
4.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 19.
UZ/3/34/2021

Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a příjemci dotací z dotačního programu
Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 –
prodloužení termínu využití dotace u projektů neuskutečněných
v důsledku epidemie viru SARS-CoV-2

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. 2020/02271/OSKPP/DSM s příjemcem Svazek obcí
Mikroregionu Mohelnicko, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, IČO: 70626812,
jímž se prodlužuje termín využití poskytnuté dotace do 31. 3. 2021 a termín
předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 30. 4. 2021, podle návrhu
uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení

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. 2020/02592/OSKPP/DSM s příjemcem Moravský
Labyrint, z. s., Kmochova 692/21, 779 00 Olomouc, IČO: 02040182, jímž se
prodlužuje termín využití poskytnuté dotace do 31. 12. 2021 a termín předložení
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vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2022, podle návrhu uvedeného v příloze
č. 4 tohoto usnesení
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. 2020/02597/OSKPP/DSM s příjemcem BRU & KILS
s.r.o., Rybná 24, 110 00 Praha, IČO: 06078168, jímž se prodlužuje termín využití
poskytnuté dotace do 31. 12. 2021 a termín předložení vyúčtování poskytnuté
dotace do 31. 1. 2022, podle návrhu uvedeného v příloze č. 7 tohoto usnesení

4.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2020/05437/OSKPP/DSM s příjemcem Duha Klub
Dlažka, Palackého 77/1, Přerov 750 02, IČO: 67338810, jímž se prodlužuje
termín využití poskytnuté dotace do 31. 12. 2021 a termín předložení vyúčtování
poskytnuté dotace do 31. 1. 2022, podle návrhu uvedeného v příloze č. 10 tohoto
usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 20.
UZ/3/35/2021

Žádost příjemce dotace v dotačním programu Program na
podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v
Olomouckém kraji v roce 2020 – obec Rouské

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o nevyhovění žádosti obce Rouské, Rouské 64, 753 53
Rouské, IČO: 00636550, o opravu čísla účtu ve smlouvě o poskytnutí dotace s
odůvodněním, že příjemce byl povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do
31. 12. 2020

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 20.1.
UZ/3/36/2021

Aktualizace č. 11 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e v rámci 11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje změnu řešení odvádění a čištění odpadních vod
navrženou městysem Hustopeče nad Bečvou v místní části Hranické Loučky
spočívající v dostavbě splaškové kanalizace a vybudování mechanickobiologické čistírny odpadních vod

2.

s c h v a l u j e v rámci 11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje změnu řešení odvádění a čištění odpadních vod
navrženou obcí Bělotín v místní části Lučice spočívající ve výstavbě splaškové
kanalizace, rekonstrukci a zkapacitnění čistírny odpadních vod

3.

s c h v a l u j e v rámci 11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje změnu řešení odvádění a čištění odpadních vod
navrženou obcí Veselíčko v místní části Tupec spočívající ve výstavbě
splaškové kanalizace ukončené čerpací stanicí odpadních vod do kanalizace
obce Veselíčko
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4.

s c h v a l u j e v rámci 11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje změnu řešení zásobování pitnou vodou navrženou
obcí Luká v místní části Veselíčko spočívající ve výstavbě nové rozvodné
vodovodní sítě a přívodního řadu

5.

s c h v a l u j e v rámci 11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje změnu řešení odvádění a čištění odpadních vod
navrženou obcí Pavlov v místní části Zavadilka a Svinov spočívající ve výstavbě
splaškové kanalizace a vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních
vod

6.

s c h v a l u j e v rámci 11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje změnu řešení odvádění odpadních vod navrženou
obcí Samotišky spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a napojení na
čistírnu odpadních vod Olomouc

7.

s c h v a l u j e v rámci 11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje změnu řešení odvádění a čištění odpadních vod
navrženou obcí Želeč spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a
vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod

8.

s c h v a l u j e v rámci 11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje změnu řešení zásobování pitnou vodou navrženou
obcí Vranovice-Kelčice spočívající ve výstavbě nového propojení skupinového
vodovodu Dobrochov a skupinového vodovodu Prostějov

9.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit provedení 11. aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje v rozsahu schváleném dle
bodu 1 až 8 usnesení

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 21.
UZ/3/37/2021

Dotační program 04_01_Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2021 – vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e pravidla dotačního programu Olomouckého kraje 04_01_Fond
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje 2021, dotační titul 04_01_01_Výstavba, dostavba,
intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren
odpadních vod a kanalizací, uvedená v příloze č. 1.1 a 2.1, které jsou součástí
tohoto usnesení a vyhlašuje dotační titul 04_01_01_Výstavba, dostavba,
intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren
odpadních vod a kanalizací dle těchto pravidel

2.

s c h v a l u j e pravidla dotačního programu Olomouckého kraje 04_01_Fond
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje 2021 dotační titul 04_01_02_Výstavba a dostavba vodovodů
pro veřejnou potřebu a úpraven vod, uvedená v příloze č. 1.2 a 2.2, které jsou
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součástí tohoto usnesení a vyhlašuje dotační titul 04_01_02_Výstavba a
dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod dle těchto pravidel
3.

s c h v a l u j e pravidla dotačního programu Olomouckého kraje 04_01_Fond
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje 2021 dotační titul 04_01_03_Obnova environmentálních
funkcí území, uvedená v příloze č. 1.3 a 2.3, které jsou součástí tohoto usnesení
a vyhlašuje dotační titul 04_01_03_Obnova environmentálních funkcí území dle
těchto pravidel

4.

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

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

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 23. 2. 2021 zveřejnění dotačního
programu Olomouckého kraje 04_01_Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021 dle bodu 1
až 3 usnesení na úřední desce a webových stránkách Olomouckého kraje
(Krajské dotační programy 2021)

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
6.

s c h v a l u j e vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na akci
obcím a městům z dotačních titulů dle bodu 1–3 usnesení, uvedenou v příloze
č. 3.1, která je součástí tohoto usnesení

7.

s c h v a l u j e vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na akci
právnickým osobám (svazkům obcí) z dotačních titulů dle bodu 1–3 usnesení,
uvedenou v příloze č. 3.2, která je součástí tohoto usnesení

8.

u k l á d á předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje
04_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje 2021, na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
s příjemci

O: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
T: 21. 6. 2021
9.

z m o c ň u j e v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z
dotačních titulů dotačního programu dle bodu 1 až 3 usnesení, Radu
Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních
prostředků do jiného dotačního titulu v rámci tohoto dotačního programu
04_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje 2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 22.
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UZ/3/38/2021

Dotační program 04_02_Dotace obcím na území Olomouckého
kraje
na
řešení
mimořádných
událostí
v
oblasti
vodohospodářské infrastruktury 2021 – vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
04_02_Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných
událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021, dotační titul
04_02_01_Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu, uvedená v příloze č. 1.1 a 2.1, které jsou součástí tohoto
usnesení a vyhlašuje dotační titul 04_02_01_Řešení mimořádné situace na
infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle těchto pravidel

2.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
04_02_Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných
událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021, dotační titul
04_02_02_Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření
sloužících k předcházení a odstraňování následků povodní, uvedená v příloze č.
1.2 a 2.2, které jsou součástí tohoto usnesení a vyhlašuje dotační titul
04_02_02_Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření
sloužících k předcházení a odstraňování následků povodní dle těchto pravidel

3.

u k l á d á p o d e p s a t pravidla dotačních titulů dle bodu 1 a 2 usnesení

O: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
4.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 23. 2. 2021 zveřejnění dotačního
programu Olomouckého kraje 04_02_Dotace obcím na území Olomouckého
kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury
2021 dle bodu 1 a 2 usnesení na úřední desce a webových stránkách
Olomouckého kraje (Krajské dotační programy 2021)

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
5.

s c h v a l u j e vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na akci,
obcím, městům z dotačního titulu dle bodu 1 a 2 usnesení, uvedenou v příloze
č. 3, která je součástí tohoto usnesení

6.

u k l á d á předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje
04_02_ Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných
událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021 na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

O: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
T: 20. 9. 2021
7.

z m o c ň u j e v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z
dotačních titulů dotačního programu dle bodu 1 a 2 usnesení, Radu
Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních
prostředků do jiného dotačního titulu v rámci dotačního programu 04_02_Dotace
obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti
vodohospodářské infrastruktury 2021
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Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 23.
UZ/3/39/2021

Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje v roce 2020

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 v roce 2020 dle příloh důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 24.
UZ/3/40/2021

Dotační program 11_02_Program pro oblast protidrogové
prevence v roce 2021 – vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e pravidla dotačního programu Olomouckého kraje 11_02_
Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021 (dále jen „dotační
program“) a vyhlašuje dotační program ve znění dle příloh č. 1–15 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 1. 3. 2021 zveřejnění dotačního
programu dle bodu 1 usnesení na úřední desce a na webových stránkách
Olomouckého kraje (Krajské dotační programy 2021)

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
3.

z m o c ň u j e v případě nevyčerpání finančních prostředků v některém
dotačním titulu dotačního programu Olomouckého kraje 11_02_ Program pro
oblast protidrogové prevence v roce 2021 Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí
o převodu nevyčerpaných finančních prostředků mezi dotačními tituly v rámci
11_02_ Programu pro oblast protidrogové prevence v roce 2021

4.

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

O: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
T: 21. 6. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 25.
UZ/3/41/2021

Dotační program Olomouckého kraje 12_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021, dotační titul
12_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče –
vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
12_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021,
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dotačního titulu 12_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče (dále
jen „dotační titul“) a vyhlašuje dotační titul ve znění dle příloh č. 1–6 usnesení
2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 1. 3. 2021 zveřejnění dotačního titulu dle
bodu 1 usnesení na úřední desce a na webových stránkách Olomouckého kraje
(Krajské dotační programy 2021)

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
3.

z m o c ň u j e v případě nevyčerpání finančních prostředků v některém
dotačním titulu dotačního programu Olomouckého kraje 12_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021 Radu Olomouckého kraje k
rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního
programu nebo dotačního titulu nebo do individuálních dotací v oblasti
zdravotnictví

4.

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

O: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
T: 21. 6. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 26.
UZ/3/42/2021

Dotační program Olomouckého kraje 12_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021, dotační titul
12_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče –
vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
12_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021,
dotačního titulu 12_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče (dále
jen „dotační titul“) a vyhlašuje dotační titul ve znění dle příloh č. 1–8 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 1. 3. 2021 zveřejnění dotačního titulu dle
bodu 1 usnesení na úřední desce a na webových stránkách Olomouckého kraje
(Krajské dotační programy 2021)

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
3.

z m o c ň u j e v případě nevyčerpání finančních prostředků v některém
dotačním titulu dotačního programu Olomouckého kraje 12_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021 Radu Olomouckého kraje k
rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního
programu nebo dotačního titulu nebo do individuálních dotací v oblasti
zdravotnictví

4.

u k l á d á předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč
Zastupitelstvu Olomouckého kraje včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotací s příjemci
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O: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
T: 21. 6. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 27.
UZ/3/43/2021

Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na
podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2021, DT
11_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví –
vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e pravidla dotačního programu Olomouckého kraje 11_01_
Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2021, dotačního
titulu 11_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví (dále jen
„dotační program“) ve znění dle příloh č. 1–8 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 1. 3. 2021 zveřejnění dotačního titulu dle
bodu 1 usnesení na úřední desce a na webových stránkách Olomouckého kraje
(Krajské dotační programy 2021)

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
3.

z m o c ň u j e v případě nevyčerpání finančních prostředků v některém
dotačním titulu dotačního programu Olomouckého kraje 11_01_Program na
podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2021 Radu Olomouckého kraje
k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného
dotačního programu nebo dotačního titulu nebo do individuálních dotací v oblasti
zdravotnictví

4.

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

O: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
T: 21. 6. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 28.
UZ/3/44/2021

Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2021
– Zdraví 2030

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í Závěrečnou zprávu o realizaci zdravotněpreventivních programů v Olomouckém kraji v roce 2020 dle přílohy č. 1
usnesení

2.

s c h v a l u j e realizaci Zdravotně-preventivního programu v Olomouckém
kraji v roce 2021 dle přílohy č. 2 usnesení
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3.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši 300 000 Kč na realizaci
projektů dle přílohy č. 2 usnesení

4.

s c h v a l u j e uzavření Darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a
Českou republikou – Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci ve znění dle přílohy č. 3 usnesení

5.

u k l á d á uzavřít Darovací smlouvu dle bodu 4 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
T: 26. 4. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 29.
UZ/3/45/2021

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji, Podprogram č. 1

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí účelově určené dotace ze státního rozpočtu na
poskytování sociálních služeb na rok 2021 ve výši stanovené v souladu s
Podprogramem č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji pro rok 2021 jednotlivým sociálním službám dle přílohy č. 1
usnesení

2.

r o z h o d u j e nevyhovět žádostem o poskytnutí účelově určené dotace ze
státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb na rok 2021 žadatelům s
odůvodněním dle přílohy č. 1 usnesení

3.

s c h v a l u j e znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelově
určené dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, které jsou
přílohami č. 3–5 usnesení

4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelově určené
dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb s jednotlivými
poskytovateli sociálních služeb dle bodu 1 usnesení, ve znění vzorových
veřejnoprávních smluv dle bodu 3 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 30.
UZ/3/46/2021

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji

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 pro rok 2021 týkající se úpravy termínu pro
předložení finančního vypořádání účelově určené dotace ze státního rozpočtu
na poskytování sociálních služeb poskytované v rámci Podprogramu č. 1 a
podkladů pro výpočet výše vyrovnávací platby na 23. 1. roku následujícího po
dotačním roce a pro odvod vratek na 25. 1. roku následujícího po dotačním roce
dle části I. přílohy č. 1 usnesení
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2.

s c h v a l u j e úpravu Programu finanční podpory poskytování sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro rok 2021 týkající se rozšíření oprávněných
žadatelů v rámci Podprogramu č. 2 o žadatele poskytující sociální služby
financované prostřednictvím individuálního projektu Olomouckého kraje
„Azylové domy v Olomouckém kraji I.“ dle části II. přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 31.
UZ/3/47/2021

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 projektů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
v případě získání dotace

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 32.
UZ/3/48/2021

Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor
Olomouckého kraje II – vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor
Olomouckého kraje II dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2.

u k l á d á vyhlásit dotační program Asistence v rámci projektu Smart
Akcelerátor Olomouckého kraje II

O: Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
T: 26. 4. 2021
3.

u k l á d á průběžně předkládat vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace v
rámci dotačního programu Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor
Olomouckého kraje II, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotací s příjemci

O: Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
T: průběžně
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 33.
UZ/3/49/2021

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 – žádost
příjemce

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

n e s c h v a l u j e udělení výjimky z Pravidel dotačního programu
Olomouckého kraje Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020,
dotačního titulu 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce týkající se
prodloužení termínu realizace akce, termínu úhrady uznatelných výdajů akce a
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termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace městyse Velký Újezd dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 34.
UZ/3/50/2021

Poskytnutí věcného daru Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí věcného daru 2 roleb k zajištění koordinované
strojové údržby lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách subjektu Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu, IČO: 68923244, se sídlem Palackého 1341/2,
Jeseník, a o uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 35.
UZ/3/51/2021

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a Mikroregionem Konicko

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
2020/05137/OKH/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a
Mikroregionem Konicko, IČO: 71228527, se sídlem Masarykovo nám. 27, 798
52 Konice, dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 36.
UZ/3/52/2021

Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních
náhrad členů ZOK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) 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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 37.
UZ/3/53/2021

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

n e s c h v a l u j e prominutí povinnosti odvodu ve výši XXXXX, uloženého
příjemci XXXXX, za porušení rozpočtové kázně
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Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 38.
UZ/3/54/2021

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních
automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 –
dodatky ke smlouvám

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro
JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových
automobilových stříkaček 2019 uzavřené mezi Olomouckým krajem a městem
Plumlov, IČO: 00288632, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití
dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 4 k veřejnoprávní
smlouvě uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro
JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových
automobilových stříkaček 2019 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí
Určice, IČO: 00288870, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití
dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 3 k veřejnoprávní
smlouvě uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 39.
UZ/3/55/2021

Dotační program 07_08_Program na podporu výstavby a
rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní
sportovní agentury v roce 2021 – vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
07_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení
kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021 dle důvodové zprávy
a dle příloh č. 1–5 usnesení a vyhlašuje Program na podporu výstavby a
rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury
v roce 2021

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 23. 2. 2021 zveřejnění dotačního
programu Olomouckého kraje 07_08_Program na podporu výstavby a
rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury
v roce 2021 dle bodu 1 usnesení

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
3.

u k l á d á předložit vyhodnocení žádostí o dotaci na konkrétní účel, a to včetně
návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci na
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: Rada Olomouckého kraje
T: 26. 4. 2021
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4.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 40.
UZ/3/56/2021

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e znění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury dle důvodové zprávy a přílohy
č. 1–3 usnesení

2.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky ke zřizovacím listinám

O: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 41.
UZ/3/57/2021

Dotační program 03_03_Program na podporu aktivit v oblasti
životního prostředí a zemědělství 2021 – vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
03_03_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství
2021, dotační titul 03_03_01_Podpora činnosti záchranných stanic pro
handicapované živočichy, uvedená v příloze č. 1.1 a 1.2, které jsou součástí
tohoto usnesení a vyhlašuje dotační titul 03_03_01_Podpora činnosti
záchranných stanic pro handicapované živočichy dle těchto pravidel

2.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
03_03_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství
2021, dotační titul 03_03_02_Podpora akcí zaměřených na oblast životního
prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací,
předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství, uvedená
v příloze č. 2.1 a 2.2, které jsou součástí tohoto usnesení a vyhlašuje dotační
titul 03_03_02_Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a
zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem
jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství dle těchto pravidel

3.

u k l á d á p o d e p s a t pravidla dotačních titulů dle bodu 1 a 2 usnesení

O: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
4.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 24. 2. 2021 zveřejnění dotačního
programu Olomouckého kraje 03_03_Program na podporu aktivit v oblasti
životního prostředí a zemědělství 2021 dle bodu 1 a 2 usnesení na úřední desce
a webových stránkách Olomouckého kraje (Krajské dotační programy 2021)
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O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
5.

u k l á d á předložit vyhodnocení žádostí obcí o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Olomouckého kraje 03_03_Program na podporu aktivit v
oblasti životního prostředí a zemědělství 2021 na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotací s příjemci

O: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
T: 21. 6. 2021
6.

z m o c ň u j e v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z
dotačních titulů dotačního programu dle bodu 1 a 2 usnesení, Radu
Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních
prostředků do jiného dotačního titulu v rámci dotačního programu
03_03_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství
2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 42.
UZ/3/58/2021

Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy
v Olomouckém kraji za školní rok 2019/2020

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy
v Olomouckém kraji za školní rok 2019/2020 dle přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zaslat do 31. 3. 2021 Výroční zprávu o stavu a
rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok
2019/2020 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a
zveřejnit ji na webových stránkách Olomouckého kraje

O: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
T: 26. 4. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 43.

V Olomouci dne 22. 2. 2021

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana

- 40 -

