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 10. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 27. 6. 2022
UZ/10/1/2022

Zahájení,
zasedání

volba

ověřovatelů

zápisu,

schválení

programu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
předložený
program
10.
Olomouckého kraje konaného dne 27. 6. 2022

zasedání

Zastupitelstva

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 1.
UZ/10/2/2022

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 2.
UZ/10/3/2022

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za
uplynulé období

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 3.
UZ/10/4/2022

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
vědomí
Olomouckého kraje:

zápisy
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ze

zasedání

výborů

Zastupitelstva

a) zápis z 6. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 8. 3. 2022
b) zápis ze 7. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 23. 3. 2022
c) zápis z 6. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 30. 3. 2022
d) zápis z 8. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 4. 4. 2022
e) zápis z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 6. 4. 2022
f) zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 6. 4. 2022
g) zápis z 8. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 14. 5. 2022
Předložil:
předsedové výborů zastupitelstva
Bod programu: 4.
UZ/10/5/2022

Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje –
Výbor pro regionální rozvoj

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 9. zasedání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje, konaného dne 6. 6. 2022

Předložil:
předseda výboru zastupitelstva
Bod programu: 4.1.
UZ/10/6/2022

Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky
v Olomouci

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o vzdání se funkce přísedící Krajského
soudu Ostrava, pobočky v Olomouci, paní Simony Frantové k datu 28. 6. 2022

2.

u k l á d á zaslat Krajskému soudu v Ostravě výpis tohoto usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje k vzdání se funkce přísedící paní Simony
Frantové k datu 28. 6. 2022

Odpovídá: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Termín: 26. 9. 2022
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.
UZ/10/7/2022

Dotační programy Olomouckého kraje – aktualizace Vzorových
pravidel dotačního programu Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

-2-

1.

s c h v a l u j e Vzorová pravidla dotačního programu Olomouckého kraje dle
přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_7_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Vzorová pravidla DP OK.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 6.
UZ/10/8/2022

Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje za rok 2021

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e účetní závěrku Olomouckého kraje sestavenou k 31. 12. 2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.1.
UZ/10/9/2022

Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – závěrečný účet

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
a) závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2021 dle příloh č. 1–14 usnesení
b) použitelný zůstatek na bankovních účtech dle přílohy č. 1 usnesení
c) finanční prostředky z finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok
2021 dle přílohy č. 9 usnesení
d) finanční prostředky z finančního vypořádání na základě veřejnoprávních
smluv za rok 2021 dle přílohy č. 10 usnesení
e) zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech, zapojení
finančních prostředků z finančního vypořádání příspěvkových organizací a
zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání na základě
veřejnoprávních smluv a v celkové výši 272 077 049,23 Kč do rozpočtu
Olomouckého kraje roku 2022 dle upravené přílohy č. 12 usnesení
f) zůstatek Fondu sociálních potřeb za rok 2021 a jeho zapojení do rozpočtu
roku 2022 ve výši 5 334 128,41 Kč dle přílohy č. 5 usnesení
g) zůstatek Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje za rok 2021 a jeho zapojení do
rozpočtu roku 2022 ve výši 11 034 413,23 Kč dle přílohy č. 6 usnesení
h) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2021 dle přílohy č.
11 usnesení
i) navržené příděly do fondů příspěvkových organizací dle přílohy č. 14
usnesení
j) vydání souhlasu s celoročním hospodařením Olomouckého kraje za rok 2021
a to s výhradami
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Bilance.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Sestava.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Financování.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Přehled úvěrů.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Sociální fond.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Fond voda.pdf
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UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Majetek.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Opravy + investice.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - Finanční vypořádání PO.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 10 - Finanční vypořádání
dotace.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 11 - Finanční vypořádání se
SR.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 12 - Přebytek.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 13 - Závazné ukazatele.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 - 01 Financování hospodaření
PO.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 02 školství - sumář.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 03 PO školství Olomouc.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 04 PO školství Prostějov.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 05 PO školství - Přerov.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 06 PO školství Šumperk.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 07 PO školství Jeseník.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14b) - PO sociální.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14c) - PO doprava.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14d) - PO kultura.pdf
UZ_10_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14e) - PO zdravotnictví.pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.2.
UZ/10/10/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny v příloze č. 1, příloze č. 2, příloze
č. 3, příloze č. 4 a příloze č. 5 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-05 OE RZ na vědomí ZOK
27.6.2022_8.1.pdf

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v příloze č. 6 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_10_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 06 OE RZ ke schválení ZOK
27.6.2022_8.1.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.1.
UZ/10/11/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny –
DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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1.

b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny v příloze č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_11_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 OE RZ na vědomí ZOK
27.6.2022_8.1.1.D.pdf

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v příloze č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_11_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 OE RZ ke schválení ZOK
27.6.2022_8.1..pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.1.1.
UZ/10/12/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022
financování oprav, investic a projektů

– splátka úvěru na

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) 8. splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů
Komerční bance, a.s., z přijatých dotací ve výši 787 286,69 Kč
b) 9. splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů
Komerční bance, a.s., z přijatých dotací ve výši 12 338 318,02 Kč

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.2.
UZ/10/13/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – plnění rozpočtu k 31. 3.
2022
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 3. 2022

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.3.
UZ/10/14/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na
financování oprav, investic a projektů
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í žádost č. 5 o čerpání revolvingového úvěru na
financování oprav, investic a projektů s Komerční bankou, a.s., ve výši 100 000
000 Kč v příloze č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.4.
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UZ/10/15/2022 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odprodej částí pozemku parc. č. 1906/1 ost. pl. o celkové výměře 105 m2, dle
geometrického plánu č. 5262-16/2021 ze dne 23. 8. 2021 pozemky parc. č.
1906/3 ost. pl. o výměře 57 m2 a parc. č. 1906/4 ost. pl. o výměře 48 m2 v k.ú.
a obci Hranice mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a
společností Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o., IČO: 04697308, jako
budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a za
podmínky, že budoucí kupující vlastním nákladem vybuduje nové oplocení s
pevným základem mezi odděleným pozemkem a zbývajícím areálem Střední
průmyslové školy Hranice. V případě, že příjem z odprodeje předmětných
nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena
nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH. Řádná kupní smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba nového oplocení kolaudována, nejpozději však do 31. 12.
2023. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.1.
UZ/10/16/2022 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku –
DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. odprodej pozemku parc. č. 623/11 ost. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. a obci
Lazníky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX, za
kupní cenu ve výši 3 200 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. odprodej částí pozemku parc. č. 2612/1 ost. pl. o celkové výměře 19 m2,
dle geometrického plánu č. 656-176/2021 ze dne 6. 2. 2022 pozemky parc. č.
2619/9 o výměře 1 m2 a parc. č. 2612/10 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Loučka,
obec Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
XXXXX za kupní cenu ve výši 10 430 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. 203/4 ostatní plocha o výměře 203 m2 v
katastrálním území Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví České republiky, s právem hospodařit
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, za kupní cenu v celkové výši
108 900 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
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vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.4. odprodej pozemků parc. č. 378/14 trvalý travní porost o výměře 8 m2 a
parc. č. 437/4 zahrada o výměře 106 m2, oba v k.ú. a obci Klopotovice, oba z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve
výši 43 130 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitostí včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.5. odprodej částí pozemků parc. č. 2373/1 ost. pl. o celkové výměře 3 584
m2, parc. č. 2373/11 ost. pl. o celkové výměře 152 m2 a parc. č. 2373/12 ost.
pl. o celkové výměře 456 m2, dle geometrického plánu č. 6987-319/2021 ze
dne 15. 2. 2022 pozemky parc. č. 2373/46 ost. pl. o výměře 2 137 m2, parc. č.
2373/47 ost. pl. o výměře 874 m2, parc. č. 2373/48 ost. pl. o výměře 330 m2,
parc. č. 2373/49 ost. pl. o výměře 75 m2, parc. č. 2373/50 ost. pl. o výměře 48
m2, parc. č. 2373/51 ost. pl. o výměře 120 m2, parc. č. 2373/11 ost. pl. o
výměře 80 m2, parc. č. 2373/53 ost. pl. o výměře 71 m2, parc. č. 2373/54 ost.
pl. o výměře 1 m2, parc. č. 2373/12 ost. pl. o výměře 379 m2 a parc. č.
2373/52 ost. pl. o výměře 77 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy Jeseník, do
vlastnictví města Jeseník, IČO: 00302724, za kupní cenu ve výši 1 529 920 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.

nevyhovuje žádosti
2.1. společnosti Heroltická, s. r. o., IČO: 25579801, o odprodej části pozemku
parc. č. 1676/1 ost. pl. o výměře cca 130 m2 v k.ú. Heroltice u Štítů, obec Štíty,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví žadatele z důvodu potřebnosti
části předmětného pozemku pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
2.2. paní XXXXX o odprodej pozemku parc. č. 396 ost. pl. o výměře 236 m2 v
k.ú. a obci Jeseník z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia,
Jeseník, Komenského 281, do vlastnictví žadatelky z důvodu potřebnosti
předmětného pozemku pro činnost Gymnázia, Jeseník, Komenského 281

3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
3.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů
1.1.–1.4. návrhu na usnesení,
3.2. Střední průmyslové školy Jeseník dle bodu 1.5. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací vyhotovených v souladu
se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.1.1.
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UZ/10/17/2022 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 435/1 ost. pl. o výměře cca 222 m2 v k.ú.
Skalička u Hranic, obec Skalička, mezi obcí Skalička, IČO: 00301949, jako
budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Domov Větrný Mlýn Skalička – Revitalizace
rybníka“ kolaudována za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude
zastavěna stavbou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude rovněž ustanovení o
oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
1.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, panem XXXXX, jako budoucím prodávajícím
na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 435/5 ostatní plocha o výměře
cca 50 m2 v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička, za kupní cenu ve výši
odpovídající ceně obvyklé (tržní), stanovené znaleckým posudkem
zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době
uzavření řádné kupní smlouvy, minimálně však ve výši 70 Kč/m2. Řádná kupní
smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „Domov Větrný Mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“
kolaudována za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna
stavbou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy
o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého
kraje provést výše jmenovanou stavbu.
1.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a společností Skalagro, a.s., IČO: 25338978, jako
budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 582/1
vodní plocha o výměře cca 113 m2 a parc. č. 436/7 ostatní plocha o výměře
cca 136 m2, oba v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička, za kupní cenu ve výši
odpovídající ceně obvyklé (tržní), stanovené znaleckým posudkem
zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době
uzavření řádné kupní smlouvy, minimálně však ve výši 70 Kč/m2. Řádná kupní
smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „Domov Větrný Mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“
kolaudována za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna
stavbou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy
o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého
kraje provést výše jmenovanou stavbu.
1.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 283/73 ost. pl. o výměře cca 181 m2 v k.ú.
Leština u Zábřeha, obec Leština, mezi obcí Leština, IČO: 00302881, jako
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budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/370 Leština - Hrabišín“ kolaudována, za
podmínky, že pozemek nebo jeho části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí
darovací smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje
provést výše jmenovanou stavbu.
1.5. odkoupení části pozemku parc. č. 1432/1 trvalý travní porost o výměře 129
m2, dle geometrického plánu č. 218-184/2020 ze dne 16. 10. 2020 pozemek
parc. č. 1432/3 ost. pl. o výměře 129 m2 v k.ú. Chrastice, obec Staré Město, z
vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a. s., IČO: 60793015, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 12 900 Kč. Nabyvatel uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení:
2.1. částí pozemků parc. č. 226 orná půda o výměře cca 9 m2 a parc. č. 283/68
ost. pl. o výměře cca 112 m2, oba v k.ú. Leština u Zábřeha, obec Leština, mezi
vlastníkem, XXXXX,
2.2. ideální 1/2 částí pozemků parc. č. 219 orná půda o výměře cca 7 m2 a
parc. č. 283/72 ost. pl. o výměře cca 190 m2, oba v k.ú. Leština u Zábřeha,
obec Leština, mezi vlastníkem, XXXXX,
2.3. ideální 1/2 částí pozemků parc. č. 219 orná půda o výměře cca 7 m2 a
parc. č. 283/72 ost. pl. o výměře cca 190 m2, oba v k.ú. Leština u Zábřeha,
obec Leština, mezi vlastníkem, XXXXX,
2.4. části pozemku parc. č. 283/71 ost. pl. o výměře cca 166 m2 v k.ú. Leština
u Zábřeha, obec Leština, mezi vlastníky, manželi XXXXX,
2.5. části pozemku parc. č. 283/69 ost. pl. o výměře cca 110 m2 v k.ú. Leština
u Zábřeha, obec Leština, mezi vlastníky, manželi XXXXX,
2.6. části pozemku parc. č. 406/3 orná půda o výměře cca 6 m2 v k.ú. Leština
u Zábřeha, obec Leština, mezi TJ Sokol Lesnice, z.s., IČO: 43961282,
2.7. části pozemku parc. č. 412/1 trvalý travní porost výměře cca 19 m2 v k.ú.
Leština u Zábřeha, obec Leština, mezi vlastníkem, XXXXX,
2.8. části pozemku parc. č. 206 orná půda o výměře cca 4 m2 v k.ú. Leština u
Zábřeha, obec Leština, mezi Dubickou zemědělskou a.s., IČO: 25833774,
2.9. části pozemku parc. č. 245 orná půda výměře cca 12 m2 v k.ú. Leština u
Zábřeha, obec Leština, mezi vlastníkem, XXXXX,
2.10. částí pozemků parc. č. 239 orná půda o výměře cca 6 m2 a parc. č.
283/70 ost. pl. o výměře cca 113 m2, oba v k.ú. Leština u Zábřeha, obec
Leština, mezi vlastníkem, XXXXX,
jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím.
Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/370 Leština - Hrabišín“
kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena bude sjednána
ve výši 90 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích kupních smlouvách
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bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
3.

s o u h l a s í s neuplatněním předkupního práva Olomouckého kraje k
pozemkům parc. č. 3801 orná půda a parc. č. 3849 orná půda, oba ve
vlastnictví společnosti Zemědělská půda, a.s., parc. č. 3802 orná půda a parc.
č. 3805 orná půda, oba ve vlastnictví XXXXX XXXXX, parc. č. 3803 orná půda
ve vlastnictví XXXXX, parc. č. 3804 orná půda v podílovém spoluvlastnictví
pana XXXXX a paní XXXXX, parc. č. 3806 orná půda ve vlastnictví paní
XXXXX, parc. č. 3807 orná půda ve vlastnictví paní XXXXX, parc. č. 3815 orná
půda v podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX, XXXXX, pana XXXXX, pana
XXXXX XXXXX a pana XXXXX, parc. č. 3816 orná půda v podílovém
spoluvlastnictví paní XXXXX a společnosti Zemědělské Lány, a.s., parc. č.
3817 orná půda ve vlastnictví společnosti Zemědělské Lány, a.s., parc. č. 3818
orná půda ve vlastnictví paní XXXXX, parc. č. 3819 orná půda v podílovém
spoluvlastnictví pana XXXXX, paní XXXXX, pana XXXXX a paní XXXXX, parc.
č. 3834 orná půda v podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX XXXXX a
společnosti Zemědělské Lány, a.s., parc. č. 3833 orná půda v podílovém
spoluvlastnictví pana XXXXX a společnosti Zemědělské Lány, a.s., parc. č.
3846 orná půda ve vlastnictví paní XXXXX, parc. č. 3847 orná půda ve
vlastnictví pana XXXXX, parc. č. 3848 orná půda ve vlastnictví XXXXX, parc. č.
3852 ost. pl. ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, parc. č. 3828 ost. pl., parc. č.
2976/1 ost. pl., parc. č. 2976/2 ost. pl., parc. č. 3850 ost. pl., parc. č. 3851 ost.
pl., parc. č. 3842 ost. pl., parc. č. 3853 ost. pl., vše ve vlastnictví společnosti
Českomoravský štěrk, a.s., vše v k.ú. a obci Tovačov

4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 1.5. 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: 9.2.
UZ/10/18/2022 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku –
DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

revokuje
1.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky, manželi XXXXX,
jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o
velikosti 1/14 na pozemku parc. č. 861/1 orná půda o výměře 46 m2 v k.ú.
Polkovice ze společného jmění manželů, určeného pro stavbu „II/435 kř. II/367
– Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a
Oplocany – Polkovice“, z důvodu úmrtí pana XXXXX
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1.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako
budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o
velikosti 1/14 na pozemku parc. č. 861/1 orná půda o výměře 46 m2 v k.ú.
Polkovice, určeného pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3,
Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“, z
důvodu úmrtí pana XXXXX
1.3. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako
budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o
velikosti 3/4 na části pozemku parc. č. 477/48 orná půda o výměře cca 22 m2 v
k.ú. Oplocany, určeného pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3,
Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“, z
důvodu úmrtí pana XXXXX
1.4. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a společnosti RenoFarma
Tovačov, s.r.o., IČO: 49607910, jako budoucím prodávajícím na budoucí
odkoupení částí pozemků parc. č. 820/1 o výměře cca 12 m2, parc. č. 854/5 o
výměře cca 17 m2, parc. č. 861/27 o výměře cca 54 m2, vše katastrálním
území Polkovice, obec Polkovice, částí pozemků parc. č. 163/3 o výměře cca
125 m2, parc. č. 394/13 o výměře cca 143 m2, parc. č. 394/16 o výměře cca
231 m2, parc. č. 394/31 o výměře cca 53 m2, parc. č. 394/33 o výměře cca 39
m2, parc. č. 477/34 o výměře cca 4 m2, parc. č. 477/38 o výměře cca 6 m2,
parc. č. 477/47 o výměře cca 31 m2, parc. č. 477/50 o výměře cca 15 m2, parc.
č. 477/7 o výměře cca 10 m2 a parc. č. 602/16 o výměře cca 7 m2, vše
katastrálním území Oplocany, obec Oplocany, dále spoluvlastnického podílu o
velikosti ideální 3/4 na pozemku parc. č. 861/2 o výměře cca 125 m2 a
spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. 861/31 o
výměře cca 26 m2, oba v katastrálním území Polkovice, obec Polkovice,
spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. 602/22 o
výměře cca 35 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/3 na pozemku
parc. č. 615/2 o výměře cca 23 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti ideální
4/12 na pozemku parc. č. 394/19 o výměře cca 66 m2, spoluvlastnického
podílu o velikosti ideální 13/64 na pozemcích parc. č. 394/30 o výměře cca 133
m2 a parc. č. 615/3 o výměře cca 195 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
ideální 3/5 na pozemku parc. č. 477/10 o výměře cca 65 m2, vše v katastrálním
území Oplocany, obec Oplocany, určených pro stavbu „II/435 kř. II/367 –
Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a
Oplocany – Polkovice“, z důvodu rozdělení společnosti RenoFarma Tovačov,
s.r.o.
2.

schvaluje
2.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím na
budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/7 na pozemku
parc. č. 861/1 orná půda o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Polkovice, určeného pro
stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část
Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“. Kupní cena bude sjednána ve výši
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200 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/435 kř. II/367 – Tovačov
Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany –
Polkovice“, kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude
zastavěna silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o
oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím na
budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/4 na části
pozemku parc. č. 477/48 orná půda o výměře cca 22 m2 v k.ú. a obci
Oplocany, určeného pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3,
Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“.
Kupní cena bude sjednána ve výši 200 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
bude stavba „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní
část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“, kolaudována, za podmínky,
že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí, která bude ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní
smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, společností Zemědělská Půda, IČO:
03657965, jako budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení částí pozemků
parc. č. 820/1 o výměře cca 12 m2, parc. č. 854/5 o výměře cca 17 m2, parc. č.
861/27 o výměře cca 54 m2, vše v katastrálním území a obci Polkovice, částí
pozemků parc. č. 163/3 o výměře cca 125 m2, parc. č. 394/13 o výměře cca
143 m2, parc. č. 394/16 o výměře cca 231 m2, parc. č. 394/31 o výměře cca 53
m2, parc. č. 394/33 o výměře cca 39 m2, parc. č. 477/34 o výměře cca 4 m2,
parc. č. 477/38 o výměře cca 6 m2, parc. č. 477/47 o výměře cca 31 m2, parc.
č. 477/50 o výměře cca 15 m2, parc. č. 477/7 o výměře cca 10 m2 a parc. č.
602/16 o výměře cca 7 m2, vše v katastrálním území a obci Oplocany, dále
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/4 na pozemku parc. č. 861/2 o výměře
cca 125 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc. č.
861/31 o výměře cca 26 m2, oba v katastrálním území a obci Polkovice,
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc. č. 602/22 o
výměře cca 35 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku
parc. č. 615/2 o výměře cca 23 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/12
na pozemku parc. č. 394/19 o výměře cca 66 m2, spoluvlastnického podílu o
velikosti id. 13/64 na pozemcích parc. č. 394/30 o výměře cca 133 m2 a parc.
č. 615/3 o výměře cca 195 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/5 na
pozemku parc. č. 477/10 o výměře cca 65 m2, vše v katastrálním území a obci
Oplocany, určených pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3,
Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“.
Kupní cena bude sjednána ve výši 200 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
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bude stavba „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní
část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“, kolaudována, za podmínky,
že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní
smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše
jmenovanou stavbu.
2.4. odkoupení pozemku parc. č. 294/20 ost. pl. o výměře 285 m2 v k.ú. a obci
Kosov z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 17 100 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. odkoupení pozemku parc. č. 720/10 ost. pl. o výměře 53 m2 v k.ú. a obci
Kosov z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 3 180 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. odkoupení pozemků parc. č. 292/2 ost. pl. o výměře 90 m2 a parc. č.
294/21 ost. pl. o výměře 44 m2, oba v k.ú. a obci Kosov, oba z vlastnictví pana
XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 8 040 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.7. odkoupení pozemku parc. č. 265/4 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. a obci
Kosov z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 420 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8. odkoupení pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 195 m2 v k.ú. a obci
Kosov ze společného jmění manželů pana XXXXX a paní XXXXX do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 11 700 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9. odkoupení pozemku parc. č. 175/58 ost. pl. o výměře 80 m2 v k.ú. a obci
Kosov z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 4 800 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10. odkoupení části pozemku parc. č. 362/3 lesní pozemek o výměře 1 359
m2, dle geometrického plánu č. 366-684/2021 ze dne 10. 12. 2021 pozemek
parc. č. 362/4 ost. pl. o výměře 1 359 m2, v k.ú. Hostice, obec Ruda nad
Moravou, z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
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kupní cenu ve výši 135 900 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.11. odkoupení pozemku parc. č. st. 72/1 zast. pl. o výměře 996 m2, jehož
součástí je stavba Senice na Hané, č.p. 62, rod. dům, v k.ú. a obci Senice na
Hané z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 7 000 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.12. odkoupení pozemku parc. č. st. 643 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož
součástí je stavba Němčice nad Hanou, č.p. 537, rod. dům, a pozemku parc. č.
1330/9 zahrada o výměře 606 m2, vše v k.ú. a obci Němčice nad Hanou, vše z
vlastnictví paní XXXXX XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Domova „Na Zámku“, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve
výši 5 400 000 Kč + 170 000 Kč provize realitní kanceláři. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.13. odkoupení části pozemku parc. č. 148 orná půda o výměře 41 m2, dle
geometrického plánu č. 192-172/2019 ze dne 17. 1. 2020 pozemek parc. č.
148/2 ostatní plocha o výměře 41 m2 v katastrálním území Radotín u Lipníka
nad Bečvou, obec Radotín, z vlastnictví Zemědělského družstva Dřevohostice,
IČO: 00149098, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 4 490
Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.

s c h v a l u j e odkoupení:
3.1. pozemku parc. č. 572/5 ost. pl. o výměře 938 m2 v k.ú. a obci Smržice z
vlastnictví vlastníka, XXXXX,
3.2. částí pozemků parc. č. 641/2 orná půda o výměře 83 m2, parc. č. 642/1
orná půda o výměře 166 m2 a parc. č. 642/2 orná půda o výměře 125 m2, dle
geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemků parc. č.
641/4 ost. pl. o výměře 83 m2, parc. č. 642/6 ost. pl. o výměře 166 m2 a parc.
č. 642/5 ost. pl. o výměře 125 m2, vše v k.ú. Držovice na Moravě, obec
Držovice, z podílového spoluvlastnictví vlastníka, XXXXX XXXXX (id. 1/2),
vlastníka XXXXX (id. 1/4) a vlastníka XXXXX (id. 1/4),
3.3. části pozemku parc. č. 643 orná půda o výměře 58 m2, dle geometrického
plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemku parc. č. 643/4 ost. pl. o
výměře 58 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, z podílového
spoluvlastnictví vlastníka, XXXXX (id. 1/2) a vlastníka, XXXXX (id. 1/2),
3.4. části pozemku parc. č. 644/1 orná půda o výměře 107 m2, dle
geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemku parc. č.
644/5 ost. pl. o výměře 107 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice,
z vlastnictví vlastníka, XXXXX XXXXX,
3.5. části pozemku parc. č. 644/2 orná půda o výměře 100 m2, dle
geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemku parc. č.
644/6 ost. pl. o výměře 100 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice,
z vlastnictví vlastníka, XXXXX XXXXX,
3.6. části pozemku parc. č. 645/1 orná půda o výměře 52 m2, dle
geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemku parc. č.
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645/47 ost. pl. o výměře 52 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice,
z vlastnictví společnosti TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o., IČO:
47668253,
3.7. částí pozemků parc. č. 649/20 ost. pl. o výměře 502 m2 a parc. č. 649/22
ost. pl. o výměře 162 m2, dle geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30.
3. 2022 pozemků parc. č. 649/40 ost. pl. o výměře 502 m2 a parc. č. 649/39
ost. pl. o výměře 162 m2, vše v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, z
vlastnictví společnosti MAKOVEC a.s., IČO: 46903631,
3.8. částí pozemků parc. č. 981/2 ost. pl. o výměře 2 113 m2 a parc. č. 981/6
ost. pl. o výměře 1 101 m2, dle geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne
30. 3. 2022 pozemků parc. č. 981/2 ost. pl. o výměře 2 113 m2 a parc. č. 981/6
ost. pl. o výměře 1 101 m2, vše v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, z
vlastnictví společnosti SKA s.r.o., IČO: 25760769,
3.9. částí pozemků parc. č. 981/7 ost. pl. o výměře 598 m2 a parc. č. 981/9 ost.
pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3.
2022 pozemků parc. č. 981/7 ost. pl. o výměře 598 m2 a parc. č. 981/21 ost. pl.
o výměře 1 m2, vše v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, z vlastnictví
společnosti Očenášek – Mikulka, spol. s r.o., IČO: 26971305,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Olomoucký
kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnických práv včetně
správních poplatků k návrhům na vklad vlastnických práv do katastru
nemovitostí.
4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů
2.4.–2.10., 2.13., 3.1.–3.9. návrhu na usnesení,
4.2. Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové
organizace, dle bodu 2.11. návrhu na usnesení,
4.3. Domova „Na Zámku“, příspěvkové organizace, dle bodu 2.12. návrhu na
usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací vyhotovených v souladu
se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.2.1.
UZ/10/19/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 113/7 ost. pl. o celkové
výměře 23 m2, dle geometrického plánu č. 1401-519/2021 ze dne 18. 10. 2021
pozemky parc. č. 113/9 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 113/10 ost. pl. o
výměře 15 m2 v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
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vlastnictví města Loštice, IČO: 00302945. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 753/6 ost. pl. o výměře cca 170 m2 v k.ú.
Střelice u Litovle, obec Uničov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a městem Uničovem, IČO: 00299634, jako budoucím obdarovaným.
Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu „Střelice propojení cyklostezky“. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.3. bezúplatný převod dešťové kanalizace realizované jako „SO 302 –
Dešťová kanalizace D1“, „SO 303 – Dešťová kanalizace D2“ a „SO 304 –
Dešťová kanalizace D3“, dále obrubníků a dělících ostrůvků realizovaných jako
„Obrubníky u SO 101, SO 102, SO 103“ a „Obrubníky, obrubníkové knoflíky,
zámková dlažba u SO 101, SO 102, SO 103, SO 104“, vše vybudované v
rámci investiční akce „II/444 Šternberk - průtah“ za podmínek dle přílohy č. 1
návrhu usnesení, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města
Šternberk, IČO: 00299529
1.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 683 ost. pl. o výměře cca 590 m2 a parc. č.
684/1 ost. pl. o výměře cca 1 m2, oba v k.ú. a obci Zámrsky mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a obcí Zámrsky, IČO: 00600881, jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu chodníku v obci. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.5. bezúplatný převod přeložky vodovodního řadu vybudované v rámci
stavebního objektu „SO 301 Přeložka vodovodního řadu – okružní křižovatka“
a přeložky vodovodního řadu vybudované v rámci stavebního objektu „SO 302
Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ jako součást investiční akce
„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO: 49451723
1.6. bezúplatný převod napojení nové cyklistické lávky přes silnici II/366 na
stávající cyklostezku Prostějov – Smržice vybudované v rámci stavebního
objektu „SO 107 Osa cyklistická stezka“, nové cyklistické lávky vybudované v
rámci stavebního objektu „SO 202 Cyklistická lávka přes silnici II/366“ a
osvětlení cyklistické lávky a cyklostezky Prostějov – Smržice vybudované v
rámci stavebního objektu „SO 407 Veřejné osvětlení cyklostezky“ jako součást
investiční akce „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Prostějov, IČO: 00288659
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_19_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - základní náležitosti darovací
smlou.pdf
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
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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: 9.3.
UZ/10/20/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku – DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 124/1 ost. pl. o výměře 188
m2, dle geometrického plánu č. 1820-123/2021 ze dne 12. 11. 2021 pozemek
parc. č. 124/54 ost. pl. o výměře 188 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statuárního města Olomouce,
IČO: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 2251/10 ost. pl. o výměře cca 77 m2 v k.ú. a
obci Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem
Uničovem, IČO: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu „Uničov – rekonstrukce chodníku ulice Stromořadí“.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 2292/1 ost. pl. o výměře cca 1 320 m2 a parc. č.
2292/2 ost. pl. o výměře cca 2 235 m2, oba v k.ú. a obci Uničov a části
pozemku parc. č. 313 ost. pl. o výměře cca 1 390 m2 v k.ú. Nová Dědina u
Uničova, obec Uničov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
městem Uničovem, IČO: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu „Cyklostezka Uničov – Lazce u Troubelic“, nejpozději do
31. 12. 2032. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 3459/1 ost. pl. o výměře cca 2 601 m2 a parc. č.
3458 ost. pl. o výměře cca 106 m2, oba v k.ú. a obci Velký Újezd mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městysem Velký Újezd, IČO:
00299677, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena do jednoho roku, od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu
„Chodník a stezka pro chodce a cyklisty“, nejpozději do 31. 12. 2032.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
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1.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemku parc. č. 335/1 ost. pl. o celkové výměře cca 578 m2 v
k.ú. Myslechovice, obec Litovel, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a městem Litovel, IČO: 00299138, jako budoucím obdarovaným.
Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu „Úprava návsi Myslechovice“, nejpozději do
31. 12. 2032. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.6. bezúplatný převod části pozemku parc. 303/1 ost. pl. o výměře 14 m2,
dle geometrického plánu č. 412-96/2021 ze dne 3. 8. 2021 pozemek parc. č.
303/7 o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Krčmaň z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Krčmaň, IČO: 00575640. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.7. bezúplatný převod částí pozemků parc. 1030/1 ost. pl. o výměře 80 m2
a parc. č. 1030/10 ost. pl. o výměře 1 579 m2, dle geometrického plánu
č. 632-96a/2021 ze dne 4. 8. 2021 pozemky parc. č. 1030/53 o výměře 80 m2
a parc. č. 1030/54 o výměře 1 579 m2 v k.ú. a obci Majetín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Majetín, IČO: 00299197.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.8. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 557/1 ost. pl. o výměře 136
m2, dle geometrického plánu č. 379-141/2021 ze dne 2. 12. 2021 pozemek
parc. č. 557/5 o výměře 136 m2 v k.ú. a obci Citov z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Citov, IČO: 00301116. 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 odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.1., 1.6.–1.8. 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: 9.3.1.
UZ/10/21/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 1420/13 ost. pl. o celkové
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výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 1683-669/2020 ze dne 3. 11. 2020
pozemek parc. č. 1420/13 díl „b“ o výměře 23 m2 a pozemek parc. č. 1420/13
díl „c“ o výměře 3 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1406/1 ost. pl.
o výměře 20 338 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, z vlastnictví
statutárního města Olomouce, IČO: 00299308, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 540/32 ostatní plocha o
výměře 23 m2, dle geometrického plánu č. 1574-277-b/2021 díl „a“ o výměře
23 m2, který se slučuje do pozemku parc. č. 540/2 ostatní plocha o výměře 6
028 m2, části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 8 m2, dle
geometrického plánu č. 1574-277-b/2021 díl „b“ o výměře 8 m2, který se
slučuje do pozemku parc. č. 540/43 ostatní plocha o výměře 26 m2, části
pozemku parc. č. 470/3 ostatní plocha o výměře 214 m2, dle geometrického
plánu č. 1574-277-b/2021 díl „c“ o výměře 214 m2, který se slučuje do
pozemku parc. č. 540/42 ostatní plocha o výměře 289 m2, vše v k.ú. Neředín,
obec Olomouc, vše z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČO: 00299308,
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. bezúplatné nabytí části pozemků parc. č. 210/3 lesní pozemek o výměře
75 m2, parc. č. 222/7 orná půda o výměře 21 m2, parc. č. 298/1 travní p. o
výměře 86 m2 a parc. č. 298/3 travní p. o výměře 14 m2, dle geometrického
plánu č. 239-53/2021 ze dne 21. 12. 2021 pozemky parc. č. 210/18 o výměře
75 m2, parc. č. 222/17 o výměře 21 m2, parc. č. 298/6 o výměře 86 m2 a parc.
č. 298/7 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Lhotka u Přerova, obec Lhotka, vše z
vlastnictví obce Lhotka, IČO: 00636339, 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.
1.4. bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 2/20) k pozemku parc. č.
1538/32 ost. pl. o výměře 221 m2 v k.ú. a obci Věrovany 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.
1.5. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2982/25 ost. pl. o výměře 5 m2 v
k.ú. a obci Bludov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2608/2 ost. pl. o výměře 143 m2 v
k.ú. a obci Rapotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
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hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.7. bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č.
935/11 ost. pl. o výměře 63 m2 v k.ú. a obci Luká 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.–1.7. 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: 9.4.
UZ/10/22/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku – DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 310/4 ost. pl. o výměře 48 m2 v k.ú.
Vlaské, obec Malá Morava, z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČO:
42196451, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 250/2 ost. pl. o výměře 75 m2 v k.ú. a
obci Mírov z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.3. bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/12) k pozemku parc. č.
93/36 orná půda o výměře 480 m2 v k.ú. Hablov, obec Olšany u Prostějova, 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.
1.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2956/6 ost. pl. o výměře 125 m2 v k.ú.
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a obci Mohelnice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.1.–1.4. 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: 9.4.1.
UZ/10/23/2022 Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/25/2015,
bod 2.2., ze dne 24. 4. 2015 ve věci majetkoprávního vypořádání nemovitostí
mezi obcí Rozstání a Olomouckým krajem z důvodu obnovy katastrálního
operátu a změny rozsahu převáděných nemovitostí

2.

schvaluje
2.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1888/7 ost. pl. o výměře 108 m2,
parc. č. 1888/8 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č. 1888/9 ost. pl. o výměře 204
m2, parc. č. 1888/10 ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 1888/11 ost. pl. o výměře
131 m2, parc. č. 1888/12 ost. pl. o výměře 363 m2, parc. č. 1888/13 ost. pl. o
výměře 437 m2, parc. č. 1888/14 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 1888/15 ost.
pl. o výměře 73 m2, parc. č. 1888/16 ost. pl. o výměře 71 m2 a parc. č.
1888/17 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. Rozstání pod Kojálem, obec
Rozstání, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Rozstání,
IČO: 00288721. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 279/27 ost. pl. o výměře 7 m2, parc.
č. 1889/3 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 2018/70 ost. pl. o výměře 143 m2,
vše v k.ú. Rozstání pod Kojálem, obec Rozstání, vše z vlastnictví obce
Rozstání, IČO: 00288721, 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.
2.3. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1549/1 ost. pl. o výměře 66
m2 a parc. č. 1648 ost. pl. o výměře 73 m2, dle geometrického plánu č. 214216/2020 ze dne 4. 2. 2021 pozemky parc. č. 1549/4 vodní plocha o výměře 66
m2 a parc. č. 1648/4 vodní plocha o výměře 73 m2, vše v k.ú. Vysoké
Žibřidovice, obec Hanušovice, a části pozemku parc. č. 2012/3 ost. pl. o
výměře 214 m2, dle geometrického plánu č. 218-184/2020 ze dne 16. 10. 2020
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pozemek parc. č. 2012/13 vodní plocha o výměře 214 m2, vše v k.ú. Chrastice,
obec Staré Město, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Povodí
Moravy, s.p., IČO: 70890013. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 910 vodní plocha o celkové
výměře 1 179 m2, dle geometrického plánu č. 171-198/2020 ze dne 16. 11.
2020 pozemky parc. č. 910/2 ost. pl. o výměře 405 m2, parc. č. 910/3 ost. pl. o
výměře 165 m2, parc. č. 910/4 ost. pl. o výměře 604 m2 a parc. č. 910/5 ost. pl.
o výměře 5 m2, vše v k.ú. Žleb, obec Hanušovice, a částí pozemků parc. č.
1645/1 vodní plocha o celkové výměře 801 m2 a parc. č. 1645/2 vodní plocha
o výměře 83 m2, dle geometrického plánu
č. 214-216/2020 ze dne 4. 2. 2021 pozemky parc. č. 1645/4 ost. pl. o výměře
302 m2, parc. č. 1645/5 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 1645/6 ost. pl. o
výměře 7 m2, parc. č. 1645/7 ost. pl. o výměře 168 m2, parc. č. 1645/8 ost. pl.
o výměře 128 m2, parc. č. 1645/9 ost. pl. o výměře 179 m2 a parc. č. 1645/3
ost. pl. o výměře 83 m2, vše v k.ú. Vysoké Žibřidovice, obec Hanušovice, částí
pozemku parc. č. 2043/2 vodní plocha o celkové výměře 321 m2, dle
geometrického plánu č. 218-184/2020 ze dne 16. 10. 2020 pozemky parc. č.
2043/3 ost. pl. o výměře 312 m2, parc. č. 2043/5 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc.
č. 2043/6 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. Chrastice, obec Staré Město, a
částí pozemku parc. č. 3386 vodní plocha o celkové výměře 36 m2, dle
geometrického plánu č. 1061-245/2020 ze dne 17. 9. 2021 pozemky parc. č.
3386/2 ost. pl. o výměře 32 m2 a parc. č. 3386/3 ost. pl. o výměře 4 m2, vše v
k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, z vlastnictví ČR
– Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, 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.
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. a 2.3. 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.

4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.2. a 2.4. 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: 9.5.
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UZ/10/24/2022 Majetkoprávní záležitosti – vzájemné 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/18/39/2019,
bod 2.4., ze dne 16. 12. 2019 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na budoucí odprodej částí pozemků parc. č. 859/7 ost. pl. o výměře 4
m2, parc. č. 859/5 ost. pl. o výměře 290 m2 a parc. č. 583/43 ost. pl. o výměře
3 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a dále částí pozemků parc. č. 1923/13
ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 1923/3 o výměře 119 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
prodávajícím a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO:
70994234, jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně
stanovené znaleckým posudkem z důvodu změny rozsahu a formy
majetkoprávního vypořádání nemovitostí

2.

schvaluje
2.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 859/7 ost. pl. o celkové výměře cca 213 m2 a
parc. č. 859/5 ost. pl. o výměře cca 1 056 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc, a dále částí pozemků parc. č. 1923/3 ost. pl. o výměře cca 205 m2 a
parc. č. 1923/13 ost. pl. o výměře cca 117 m2, oba v k.ú. Holice u Olomouce,
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 na stavbu „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov –
Olomouc“, nejpozději do 31. 12. 2035. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 859/5 ost. pl. o výměře cca 1 m2 a parc. č.
859/7 ost. pl. o celkové výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
a dále část pozemku parc. č. 1923/13 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v k.ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem
a ČR – Správou železnic, státní organizací, IČO: 70994234, jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od
vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Náhrada přejezdu P6532 v km
204,392 trati Přerov – Olomouc“, nejpozději do 31. 12. 2035. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemků parc. č. 583/6 ost. pl. o výměře cca 12 m2, parc. č.
583/11 orná půda o výměře cca 4 321 m2, parc. č. 859/4 ost. pl. o výměře cca
348 m2 a parc. č. 859/6 ost. pl. o výměře cca 46 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc, a dále části pozemků, parc. č. 1923/1 ost. pl. o výměře cca 1 213 m2
a parc. č. 1923/12 ost. pl. o výměře cca 197 m2, oba v k.ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, jako
budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov –
Olomouc“, nejpozději do 31. 12. 2035. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
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spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 573/1 ost. pl. o výměře cca 203 m2, parc. č.
583/12 orná půda o výměře cca 436 m2 a parc. č. 805/19 ost. pl. o výměře cca
123 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a dále části pozemků parc. č.
281/4 orná půda o výměře cca 30 m2, parc. č. 281/5 orná půda o výměře cca
79 m2, parc. č. 281/6 orná půda o výměře cca 110 m2, parc. č. 281/7 orná
půda o výměře cca 51 m2, parc. č. 1640 ost pl. o výměře cca 2 587 m2, parc.
č. 1923/4 ost. pl. o výměře cca 86 m2, parc. č. 1923/5 ost. pl. o výměře cca
320 m2, parc. č. 1923/8 ost. pl. o výměře cca 80 m2, parc. č. 1989 ost. pl. o
výměře cca 112 m2, parc. č. 1990 ost. pl. o výměře cca 722 m2, parc. č. 1991
ost. pl. o výměře cca 591 m2, parc. č. 1992 ost. pl. o výměře cca 417 m2, parc.
č. 1993 ost. pl. o výměře cca 289 m2, parc. č. 1994 ost. pl. o výměře cca 182
m2, parc. č. 1995 ost. pl. o výměře cca 123 m2, parc. č. 1996 ost. pl. o výměře
cca 59 m2 a parc. č. 1997 ost. pl. o výměře cca 37 m2, vše v k.ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, mezi ČR – Správou železnic, státní organizací,
IČO: 70994234, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od
vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Náhrada přejezdu P6532 v km
204,392 trati Přerov – Olomouc“, nejpozději do 31. 12. 2035. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 938 ost. pl. o výměře cca 5 280 m2 v k.ú.
Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a ČR – Správou železnic, státní organizací, IČO: 70994234,
jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do
jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce žst.
Přerov, 3. stavba“, nejpozději do 31. 12. 2035. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 712/12 orná půda o výměře cca 80 m2, parc. č.
721 zahrada o výměře cca 85 m2, parc. č. 733/6 orná půda o výměře cca 110
m2, parc. č. 733/7 orná půda o výměře cca 125 m2, parc. č. 776/6 orná půda o
výměře cca 35 m2, parc. č. 776/7 orná půda o výměře cca 290 m2, parc. č.
776/8 orná půda o výměře cca 530 m2, parc. č. 776/9 orná půda o výměře cca
860 m2, parc. č. 776/10 orná půda o výměře cca 460 m2, parc. č. 776/11 orná
půda o výměře cca 550 m2, parc. č. 776/12 orná půda o výměře cca 3 000 m2,
parc. č. 776/13 orná půda o výměře cca 350 m2, parc. č. 776/14 orná půda o
výměře cca 1 600 m2, parc. č. 776/15 orná půda o výměře cca 1 700 m2, parc.
č. 1008 ost. pl. o výměře cca 25 m2 a parc. č. 1009/2 ost. pl. o výměře cca 885
m2, vše v k.ú. Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, vše mezi ČR – Správou
železnic, státní organizací, IČO: 70994234, jako budoucím dárcem a
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva
bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu
„Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“, nejpozději do 31. 12. 2035. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
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nemovitostí.
2.7. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1908/3 ost. pl. o celkové
výměře 574 m2, parc. č. 1994/6 ost. pl. o celkové výměře 10 m2 a parc. č.
2006 ost. pl. o celkové výměře 2 352 m2, dle geometrického plánu
č. 693-41/2021 ze dne 12. 5. 2021 pozemky parc. č. 1908/6 ost. pl. o výměře
429 m2, parc. č. 1908/7 ost. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1994/8 ost. pl. o
výměře 10 m2, parc. č. 2006 díly „i+k“ o výměře 275 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 1982 ost. pl. o celkové výměře 3 309 m2, parc. č. 2006 díl
„g“ o výměře 860 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1983/1 ost. pl. o
celkové výměře 3 158 m2, parc. č. 2006 díly „a+c+e“ o výměře 781 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1990/1 ost.pl. o celkové výměře 11 406 m2
a parc. č. 2006 díl „f“ o výměře 436 m2, který je sloučen do pozemku parc. č.
1993 ost. pl. o celkové výměře 2 555 m2, vše v k.ú. a obci Určice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Určice, IČO: 00288870. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1982 ost. pl. o celkové výměře
99 m2 a parc. č. 1990/1 ost. pl. o celkové výměře 23 m2, dle geometrického
plánu č. 693-41/2021 ze dne 12. 5. 2021 pozemky parc. č. 1982 díly „h+j“ o
výměře 99 m2 a parc. č. 1990/1 díly „b+d“ o výměře 23 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 2006 o celkové výměře 4 716 m2, vše v k.ú. a obci Určice
z vlastnictví obce Určice, IČO: 00288870, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9. bezúplatný převod pozemků parc. č. 450/2 ost. pl. o výměře 247 m2,
parc. č. 450/13 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1458/63 ost. pl. o výměře 24
m2, parc. č. 1458/64 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 1458/65 ost. pl. o výměře
91 m2, parc. č. 1458/66 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1458/67 ost. pl. o
výměře 22 m2, parc. č. 1458/68 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 1458/69 ost.
pl. o výměře 87 m2, parc. č. 1458/70 ost. pl. o výměře 112 m2, parc. č.
1458/71 ost. pl. o výměře 181 m2, parc. č. 1458/72 ost. pl. o výměře 33 m2,
parc. č. 1459/5 ost. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 1459/6 ost. pl. o výměře 20
m2, parc. č. 1579/7 ost. pl. o výměře 84 m2 a parc. č. 1579/8 ost. pl. o výměře
144 m2, vše v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec Písečná, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Písečná, IČO: 00303160.
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.10. bezúplatný převod stavebního objektu „SO 3.111.1 Komunikace pěší u
autobusového zálivu v km 6,24“, „SO 3.111.2 Komunikace pěší u
autobusového zálivu v km 6,300“, „SO 4.111.3 Komunikace pěší v km 7,05 –
7,15 – aut. zastávka“, „SO 4.111.4 Komunikace pěší v km 7,06 – 7,08 – aut.
zastávka“, „SO 4.111.5 Komunikace pěší v km 7,12 – aut. zastávka“, „SO
4.111.8 Komunikace pěší v km 7,750 – přechod pro chodce“, „SO 4.451.1
Veřejné osvětlení přechodu v km 7,750“, vše v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec
Písečná, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Písečná, IČO:
00303160
2.11. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 369/8 ost. pl. o výměře 110 m2,

- 25 -

parc. č. 450/12 ost. pl. o výměře 129 m2, parc. č. 833/14 ost. pl. o výměře 23
m2, dále částí pozemků parc. č. 793/6 vodní plocha o výměře 6 m2, parc. č.
793/8 vodní plocha o výměře 1 m2, parc. č. st. 245/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 4 m2 a parc. č. 796/2 vodní plocha o výměře 91 m2, dle
geometrického plánu č. 802-71/2019 ze dne 11. 7. 2019 pozemky parc. č.
793/6 díl „e1“ o výměře 6 m2, parc. č. 793/8 díl „l1“ o výměře 1 m2 a parc. č. st.
245/1 díl „h“ o výměře 4 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 793/6
ost. pl. o celkové výměře 11 m2, a parc. č. 796/15 ost. pl. o výměře 91 m2, vše
v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec Písečná, z vlastnictví obce Písečná, IČO:
00303160, 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.
3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.7. a 2.9. 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.

4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.8. a 2.11. 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: 9.5.1.
UZ/10/25/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy –
statutární město Přerov
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí individuální dotace ve výši 39 500 000 Kč z
rozpočtu Olomouckého kraje statutárnímu městu Přerov, IČO: 00301825, se
sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov, na akci „Kompenzace Dluhonice – III.
etapa“

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemcem dle bodu 1 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_25_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-IŽ Přerov-smlouva-ODSH-Z27-06-2022.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.
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UZ/10/26/2022 Individuální dotace v oblasti dopravy 2020 – uzavření dodatku
ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č.
2020/04395/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se
statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO:
00301825, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení
vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_26_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatek Přerov-kompenzaceODSH-Z-27-06.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.
UZ/10/27/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 78S/2022 o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í informaci o navýšení ručitelského závazku,
vyplývajícího ze smlouvy č. 78S/2022, schváleného Zastupitelstvem
Olomouckého kraje dne 11. 4. 2022 usnesením č. UZ/9/29/2022 z důvodu
uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem je navýšení dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.
UZ/10/28/2022 Optimalizace drážní dopravy v Olomouckém kraji
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o optimalizaci drážní dopravy od 11. 12. 2022, dle přílohy č. 1
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_28_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Prezentace Optimalizace
drážní dopravy.pptx

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 13.
UZ/10/29/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v
obcích Olomouckého kraje v roce 2021 mezi Olomouckým
krajem a SK Hranice, z.s.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
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dotace z rozpočtu kraje č. 2021/03229/OSKPP/DSM se spolkem SK Hranice,
z.s., IČO: 49558218, se sídlem Žáčkova 1442, 753 01 Hranice, kterým se
prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování dotace, podle
důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_29_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 mezi OK a SK
Hranice, z.s.-.pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 14.
UZ/10/30/2022 Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v
Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních
zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce
2021, kterými se upravuje ustanovení o doložení součásti
vyúčtování poskytnuté dotace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/02487/OSKPP/DSM s obcí Určice, IČO:
00288870, se sídlem Určice 81, 798 04 Určice, kterým se upravuje ustanovení
o doložení součásti vyúčtování poskytnuté dotace, podle důvodové zprávy a ve
znění dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_30_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 mezi OK a obcí
Určice-OSKPP.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/02482/OSKPP/DSM s obcí Sudkov, IČO:
00303411, se sídlem Sudkov 96, 788 21 Sudkov, kterým se upravuje
ustanovení o doložení součásti vyúčtování poskytnuté dotace, podle důvodové
zprávy a ve znění dle přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_30_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02-Dod. č. 1 mezi OK a obcí
Sudkov-OSKPP.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/02480/OSKPP/DSM se spolkem Golf club
Rapotín z.s., IČO: 05557887, se sídlem Krátká 3297/2a, 787 01 Šumperk,
kterým se upravuje ustanovení o doložení součásti vyúčtování poskytnuté
dotace, podle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 3 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_30_2022_bod_3_Usnesení_Příloha č. 03-Dod. č. 1 mezi OK a Golf
club Rapotín.pdf

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. 2021/02486/OSKPP/DSM se spolkem Sportovní
fotbalový klub Nedvězí, zapsaný spolek, IČO: 60800577, se sídlem
Jilemnického 8/2, 779 00 Olomouc, kterým se upravuje ustanovení o doložení
součásti vyúčtování poskytnuté dotace, podle důvodové zprávy a ve znění dle
přílohy č. 4 usnesení
Přílohy k části usnesení:
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UZ_10_30_2022_bod_4_Usnesení_Příloha č. 04-Dod. č. 1 mezi OK a SFK
Nedvězí-OSKPP.pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 15.
UZ/10/31/2022 Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v
Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních
zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce
2021, kterými se upravuje ustanovení o doložení součásti
vyúčtování poskytnuté dotace a kterými se prodlužuje termín
použití a termín finančního vyúčtování dotace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/02479/OSKPP/DSM se spolkem FK Mikulovice
z.s., IČO: 22661620, se sídlem Hlavní 190, 790 84 Mikulovice, kterým se
upravuje ustanovení o doložení součásti vyúčtování poskytnuté dotace a
kterým se prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování dotace, ve
znění dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_31_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 mezi OK a FK
Mikulovice z.s.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/02490/OSKPP/DSM se spolkem TJ Sigma
Lutín z.s., IČO: 14615070, se sídlem Růžová 298, 783 49 Lutín, kterým se
upravuje ustanovení o doložení součásti vyúčtování poskytnuté dotace a
kterým se prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování dotace, ve
znění dle přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_31_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02-Dod. č. 1 mezi OK a TJ
Sigma Lutín z..pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/02491/OSKPP/DSM se spolkem SK Hranice,
z.s., IČO: 49558218, se sídlem Žáčkova 1442, 753 01 Hranice, kterým se
upravuje ustanovení o doložení součásti vyúčtování poskytnuté dotace a
kterým se prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování dotace, ve
znění dle přílohy č. 3 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_31_2022_bod_3_Usnesení_Příloha č. 03-Dod. č. 1 mezi OK a SK
Hranice, z.s.-.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 16.
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UZ/10/32/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních
zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce
2022 mezi Olomouckým krajem a TK PRECHEZA Přerov z.s.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2022/01979/OSKPP/DSM se spolkem TK
PRECHEZA Přerov z.s., IČO: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, 750
02 Přerov, kterým se snižuje výše poskytnuté dotace dle volného limitu v
registru de minimis, podle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 1
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_32_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1TK PRECHEZA
Přerov z.s.-OSKP.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 17.
UZ/10/33/2022 Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v
Olomouckém kraji v roce 2022, dotační titul 06_02_03_Podpora
reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í informaci o dotacích schválených Radou
Olomouckého kraje v dotačním 06_02_Programu na podporu sportu v
Olomouckém kraji v roce 2022, dotačním titulu 06_02_03_Podpora
reprezentantů ČR z Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_33_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01_návrh na poskytnutí
dotace-plná.pdf

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací, jejichž schválení náleží Zastupitelstvu
Olomouckého kraje v dotačním 06_02_Programu na podporu sportu v
Olomouckém kraji v roce 2022, dotačním titulu 06_02_03_Podpora
reprezentantů ČR z Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_33_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01_návrh na poskytnutí
dotace-plná.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací, jejichž
schválení náleží Zastupitelstvu Olomouckého kraje, s příjemci v dotačním
06_02_Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022,
dotačním titulu 06_02_03_Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje,
dle přílohy č. 1 usnesení, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv
schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021
usnesením č. UZ/7/54/2021
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_33_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01_návrh na poskytnutí
dotace-plná.pdf
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4.

b e r e n a v ě d o m í informaci o žádostech stornovaných na žádost
žadatele nebo žádostech vyřazených pro nesplnění pravidel dotačního
Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022, v dotačním
titulu 06_02_03_Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje, dle
důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_33_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01_návrh na poskytnutí
dotace-plná.pdf

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 18.
UZ/10/34/2022 Víceletá podpora významných sportovních akcí – revokace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/9/68/2022 ze dne 11. 4. 2022, bod 2, a to v
části uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním titulu
06_09_01 Víceletá podpora významných sportovních akcí ve znění dle vzorové
veřejnoprávní smlouvy – příloha č. 5, schválené na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021 usnesením č. UZ/7/57/2021 dle přílohy č.
1 s žadatelem s pořadovým č. 1 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, se
sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov 750 02, IČO: 00533751

2.

r o z h o d u j e o uzavření smlouvy s žadatelem pořadové č. 1 AUTO KLUB
PŘEROV-město v AČR, Dluhonská 1350/43 Přerov 750 02 IČO: 00533751, ve
znění dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_34_2022_bod_2_Usnesení_příloha č.01-Smlouva o poskyt.dotaceOSKPP-R20-06-2.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 19.
UZ/10/35/2022 Dotační
program 05_01_Program podpory kultury
v
Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – revokace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 s názvem
„Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce
2022 – vyhodnocení 1. kola“ bod 7 a 8, část přílohy č. 1 usnesení, a to v části
příjemců dotace pod pořadovým číslem 5, 12, 80, 82 a 89 z důvodu změny
účelu poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_35_2022_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 01-Př. příjemců dot. s upr. úč.
p. d..pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v
dotačním programu „05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v
roce 2022“ – 1. kolo“, o nichž náleží rozhodovat Zastupitelstvu Olomouckého
kraje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení, ve znění vzorových
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veřejnoprávních smluv – příloha č. 3–12, schválených na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021 usnesením č.
UZ/7/61/2021, dle upraveného účelu použití dotace
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_35_2022_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 01-Př. příjemců dot. s upr. úč.
p. d..pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 20.
UZ/10/36/2022 Dotační program 05_03_Program na podporu investičních
projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 –
revokace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/9/41/2022 ze dne 11. 4. 2022 s názvem
„Dotační program 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení“ bod 1 a 2, část přílohy
č. 1 usnesení, a to v části příjemců dotace pod pořadovým číslem 18 a 36 z
důvodu změny účelu poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_36_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Př. příjemců dot. s upr. úč. p.
d.(in.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v
dotačním programu „05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2022“, o nichž náleží rozhodovat
Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto
usnesení, ve znění vzorových veřejnoprávních smluv – příloha č. 10 a 12,
schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021
usnesením č. UZ/7/61/2021, dle upraveného účelu použití dotace

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 21.
UZ/10/37/2022 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace v oblasti
kultury
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e znění dodatku ke zřizovací listině Archeologického centra
Olomouc, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_37_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 18 ke ZL ACO.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 22.
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UZ/10/38/2022 Koncepce rozvoje kultury, kreativity a
Olomouckého kraje pro období 2022–2029

památkové

péče

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Koncepci rozvoje kultury, kreativity a památkové péče
Olomouckého kraje pro období 2022–2029 dle přílohy č. 1–6 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_38_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01 - Analytická část Financování.pdf
UZ_10_38_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 02 - Analytická část - Profil
kraje.pdf
UZ_10_38_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 03 - Analytická část - Situace v
obcích.pdf
UZ_10_38_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 04 - Analytická část - SWOT
analýzy.pdf
UZ_10_38_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 05 - Návrhová část.pdf
UZ_10_38_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 06 - Implementační pravidla.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 23.
UZ/10/39/2022 Finanční dar Nadačnímu fondu pro taneční kariéru
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí finančního daru ve výši 145 250 Kč Nadačnímu
fondu pro taneční kariéru, IČO: 04380282, se sídlem Celetná 595/17, Staré
Město, 110 00 Praha 1, na úhradu nákladů spojených s pobytem městského
kyjevského baletu v Olomouci dle přílohy č. 1 usnesení, s odůvodněním dle
důvodové zprávy
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_39_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost Nadačního fondu pro
taneční ka.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi
Olomouckým krajem a Nadačním fondem pro taneční kariéru, IČO: 04380282,
se sídlem Celetná 595/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, ve věci poskytnutí
finančního daru na úhradu nákladů spojených s pobytem městského
kyjevského baletu v Olomouci dle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 2
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_39_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Darovací smlouva- plná
verze.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 24.
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UZ/10/40/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu
„Fond
na
podporu
výstavby
a
obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2021“ mezi Olomouckým krajem a obcí Velká Kraš
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2021/03112/OŽPZ/DSM ze dne 9. 8. 2021 na akci „Kanalizace –
Velká Kraš“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, z
dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod
včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým
krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Velká Kraš, Velká Kraš 132,
790 58 Velká Kraš, IČO: 00635855, ve znění uvedeném v příloze č. 1
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_40_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1-Dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskyt. dota.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 25.
UZ/10/41/2022 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu č. 1
„Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových
čistíren odpadních vod a kanalizací“ uvedeným pod pořadovým číslem 1, 2, 5 a
7 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_41_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01 - DT 1 - návrh na
poskytnutí dotace.pdf

2.

b e r e n a v ě d o m í informaci o vyřazení žádostí žadatelů v dotačním
titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně
kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ uvedených pod pořadovým
číslem 3, 4, 6 a 8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, z důvodu jejich neúplnosti
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_41_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01 - DT 1 - návrh na
poskytnutí dotace.pdf

3.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu č. 2 „Výstavba
a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ uvedeným pod
pořadovým číslem 1, 2, 3, 4 a 5 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_41_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - DT 2 - návrh na poskytnutí
dotace.pdf

4.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i o poskytnutí dotace žadateli v dotačním titulu
č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“

- 34 -

uvedeného pod pořadovým číslem 6 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_41_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 03 - DT 2 - návrh na
neposkytnutí dotace.pdf
5.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace žadatelům v dotačním titulu č. 3 „Obnova
environmentálních funkcí území“ uvedeným pod pořadovým číslem 1 a 3 dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_41_2022_bod_5, 6_Usnesení_příloha č. 04 - DT 3 - návrh na
poskytnutí dotace.pdf

6.

b e r e n a v ě d o m í informaci o vyřazení žádosti žadatele v dotačním
titulu č. 3 „Obnova environmentálních funkcí území“ uvedené pod pořadovým
číslem 2 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení z důvodu její neúplnosti
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_41_2022_bod_5, 6_Usnesení_příloha č. 04 - DT 3 - návrh na
poskytnutí dotace.pdf

7.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
příjemci dle bodu 1, 3 a 5 usnesení ve znění vzorových smluv na akci
schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/6/12/2021
ze dne 20. 9. 2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 26.
UZ/10/42/2022 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a
zemědělství 2022 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu 02_03 "Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a
zemědělství 2022" žadatelům vedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, v
případech, kdy je rozhodování vyhrazeno Radě Olomouckého kraje
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_42_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 1-seznam hodnocených
žádostí OŽPZ-R-27-0.pdf

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací obcím v dotačním programu 02_03
"Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022"
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_42_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 1-seznam hodnocených
žádostí OŽPZ-R-27-0.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací obcím v
dotačním programu 02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního
prostředí a zemědělství 2022 dle bodu č. 2 usnesení, ve znění vzorových
veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje dne 20. 9. 2021 usnesením č. UZ/6/12/2021

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu: 27.
UZ/10/43/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního
prostředí a zemědělství
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje žadateli obci Dobrochov, Dobrochov č. p. 43, 798 07 Brodek u
Prostějova, IČO: 47922311, uvedenému pod pořadovým číslem 4 dle přílohy č.
1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - žádosti o indiv. dotave ŽP a
Zem.pdf

2.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 28.
UZ/10/44/2022 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

nevyhovuje žádostem
usnesení těmto žadatelům:

o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2

Žadatel poř. č. 5 – obec Nemile, Nemile 93, 789 01 Nemile, IČO: 00635871, na
výstavbu „Opěrné stěny areálu Základní a Mateřské školy Nemile“ z důvodu
nesplnění podmínky pro poskytnutí individuální dotace (na daný účel byl v roce
2022 vypsán vhodný dotační program)
Žadatel poř. č. 6 – Spolek rodičů a přátel ZUŠ Žerotín Olomouc, Kavaleristů
880/6, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 68346921, na účast žáků Základní
umělecké školy „Žerotín“ Olomouc na „Světovém finále Dance World Cup 2022
Španělsko“ z důvodu nesplnění podmínky pro poskytnutí individuální dotace
(na daný účel byl v roce 2022 vypsán vhodný dotační program) a z důvodu
nedostatečné finanční alokace na individuální dotace
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_44_2022_bod_1_Usnesení_příloha
č.02-IŽ-školství-Přehled
nepodpořených žádo.pdf
2.

rozhoduje
příjemcům:

o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 usnesení těmto

Příjemce poř. č. 10 – Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov,
příspěvková organizace, Olympijská 4228/4, 796 01 Prostějov, IČO: 00840173,
na „Zajištění organizace soutěží a přehlídek“, výše dotace 502 400 Kč
Příjemce poř. č. 11 – Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání
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pedagogických pracovníků DUHA Jeseník, Průchodní 154/5, 790 01 Jeseník,
IČO: 00852341, na „Zajištění organizace soutěží a přehlídek“, výše dotace 288
000 Kč
Příjemce poř. č. 12 – Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 810/9, 787 01
Šumperk, IČO: 00852082, na „Zajištění organizace soutěží a přehlídek“, výše
dotace 530 600 Kč
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_44_2022_bod_2_Usnesení_příloha
č.01-IŽ-školství-Přehled
podpořených žádost.pdf
3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
příjemci dle bodu 2 usnesení ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy uvedené
v příloze č. 3 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_44_2022_bod_3_Usnesení_příloha č.03-Vzorová smlouva na zajištění
organizac.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 29.
UZ/10/45/2022 Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ – smlouvy a
dodatky
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství s finančním
příspěvkem s partnery dle přílohy č. 1 usnesení ve znění dle vzorových
dodatků, které jsou přílohou č. 2 a č. 3 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_45_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Seznam partnerů rozhoduje ZOK.pdf
UZ_10_45_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 – Vzorový dodatek pro
partnery.pdf
UZ_10_45_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 – Vzorový dodatek pro
partnery.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 30.
UZ/10/46/2022 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle příloh č. 1–5 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01-dodatek č. 24 ke ZL SŠ
technické a zem.pdf
UZ_10_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.02-dodatek č. 22 ke ZL ZŠ a MŠ
logopedick.pdf
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UZ_10_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.03-dodatek č. 23 ke ZL SŠ, ZŠ a
MŠ prof. .pdf
UZ_10_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.04-dodatek č. 12 ke ZL MŠ
Olomouc, Blanic.pdf
UZ_10_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.05-dodatek č. 24 ke ZL SŠ
zemědělské, Pře.pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 31.
UZ/10/47/2022 Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022 –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

rozhoduje
o poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu
11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče dle přílohy č. 1
tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_47_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-DT_11_01_01_Návrh na
poskytnutí dotac.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci v dotačním titulu 11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní
péče dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, ve znění vzorových veřejnoprávních
smluv schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 14. 2. 2022,
usnesením č. UZ/8/41/2022
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_47_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-DT_11_01_01_Návrh na
poskytnutí dotac.pdf

3.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací žadatelům o dotace nad 200 000 Kč v
dotačním titulu 11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče dle
přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_47_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-DT_11_01_02_Návrh na
poskytnutí dota.pdf

4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad
200 000 Kč s příjemci v dotačním titulu 11_01_02_Podpora poskytovatelů
domácí paliativní péče dle bodu 3 tohoto usnesení, ve znění vzorových
veřejnoprávních smluv schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne
14. 2. 2022, usnesením č. UZ/8/41/2022

5.

b e r e n a v ě d o m í informaci o žádosti žadatele Domácí péče Haná
s.r.o., se sídlem U Pošty 423/10, 751 24 Přerov, IČO: 11951770, název
projektu: Paliativní péče Domácí péče Haná s.r.o., vyloučené z dalšího
posuzování pro nenaplnění účelu dotačního titulu 11_01_02_Podpora
poskytovatelů domácí paliativní péče dle bodu 3.1. Pravidel, uvedené v příloze
3 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_47_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 03-DT 11_01_02_neúplné.pdf

- 38 -

6.

bere
na
v ě d o m í informaci o vyhodnocení dotačního titulu
11_01_03_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_47_2022_bod_6_Usnesení_příloha č. 04-DT_11_01_03_Návrh na
poskytnutí dotac.pdf

7.

bere
na
v ě d o m í informaci o vyhodnocení dotačního titulu
11_01_04_Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků v oblasti paliativní péče dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_47_2022_bod_7_Usnesení_příloha č. 05-DT_11_01_04_Návrh na
poskytnutí dotac.pdf

8.

b e r e n a v ě d o m í informaci o rozpočtové změně dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_47_2022_bod_8_Usnesení_příloha č. 06-rozpočtová zněna.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 32.
UZ/10/48/2022 Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné
Olomouckého kraje, příspěvková organizace

služby

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e dodatek č. 15 zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem 779 00 Olomouc,
Aksamitova 557/8, IČO: 00849103, jímž se mění vymezení majetkových práv a
povinností, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_48_2022_bod_1_Usnesení_přílona č. 01 - Dodatek č. 15_ZZS OK.pdf

2.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v
oblasti zdravotnictví, dle bodu 1 usnesení, a úplná znění této zřizovací listiny
ve znění dodatků

Realizuje: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 33.
UZ/10/49/2022 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – návrh výše dotace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje v rámci Podprogramu č. 2 Programu finanční podpory poskytování
sociálních služeb v Olomouckém kraji jednotlivým sociálním službám, dle
přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_49_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na poskytnutí dotace
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jednotli.pdf
2.

n e v y h o v u j e ž á d o s t e m o poskytnutí účelově určené dotace z
rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Podprogramu č. 2 Programu finanční
podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji sociálním službám,
dle přílohy č. 1 usnesení, na základě odůvodnění dle důvodové zprávy a
přílohy č. 1 usnesení

3.

s c h v a l u j e znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově
určené dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních
služeb, dle přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_49_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorová veřejnoprávní
smlouva o pos.pdf

4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelově
určené dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb
s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb dle přílohy č. 1 usnesení, ve
znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově určené dotace z
rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb, dle přílohy č. 2
usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 34.
UZ/10/50/2022 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji, Podprogram č. 4 – návrh výše dotace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí účelově určené dotace ze státního rozpočtu v
rámci Podprogramu č. 4 Programu finanční podpory poskytování sociálních
služeb v Olomouckém kraji jednotlivým sociálním službám, dle přílohy č. 1
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Návrh na poskytnutí dotace
jednotli.pdf

2.

s c h v a l u j e znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově
určené dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, dle
přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_50_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 – Vzorová veřejnoprávní
smlouva o pos.pdf

3.

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 přílohy č. 1 usnesení, ve znění
vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově určené dotace ze státního
rozpočtu na poskytování sociálních služeb, dle přílohy č. 2 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 35.
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UZ/10/51/2022 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
sociální
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v
oblasti sociální: Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace, IČO:
75004402, Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace, IČO:
61985902, Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, IČO:
61985929, dle příloh č. 1–3 tohoto usnesení, s účinností těchto dodatků od 1.
7. 2022
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_51_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č.12 k ZL PO
Domov pro senior.pdf
UZ_10_51_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02_Dodatek č.14 k ZL PO
Domov Větrný mlý.pdf
UZ_10_51_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03_Dodatek č. 15 ke ZL Centra
Dominika K.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 36.
UZ/10/52/2022 Licenční smlouva pro zakládání a provoz Family Pointů v
Olomouckém kraji mezi Centrem pro rodinu a sociální péči a
Olomouckým krajem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Licenční smlouvu pro zakládání a provoz Family Pointů v
Olomouckém kraji mezi Centrem pro rodinu a sociální péči a Olomouckým
krajem dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_52_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Licenční smlouva.pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření Licenční smlouvy pro zakládání a provoz Family
Pointů v Olomouckém kraji mezi Centrem pro rodinu a sociální péči a
Olomouckým krajem dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 37.
UZ/10/53/2022 Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok
2023
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na
rok 2023 včetně sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2023, do níž
nebudou zařazeny žádné nové sociální služby, dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Akční plán rozvoje soc.
služeb OK n.pdf
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2.

s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí účelově určené dotace ze státního
rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem sociálních služeb na rok 2023 včetně výhledu na
následující dva rozpočtové roky v souladu s Akčním plánem

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 38.
UZ/10/54/2022 Aktualizace plánu investic na rok 2022
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 39.
UZ/10/55/2022 Dotační program 15_01 Smart region Olomoucký kraj 2022 –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informace o vyřazení a stornu podaných žádostí pro
nesplnění Pravidel programu Smart region Olomoucký kraj 2022, v dotačním
titulu č. 1 a č. 2 s odůvodněním dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Seznam vyřaz. žadat. pro
nesplnění Pr.pdf

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace příjemcům a seznamu náhradních
žadatelů dle přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_55_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02 - Seznam žadatelů DT 1Podpora přípra.pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
příjemci dle bodu 2 usnesení, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv
schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 14. 2. 2022
usnesením č. UZ/8/47/2022

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 40.
UZ/10/56/2022 Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke
schválení financování
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e realizaci a financování projektu dle přílohy č. 1 usnesení v
případě získání dotace
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Podané žádosti o dotaci.pdf
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Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 41.
UZ/10/57/2022 Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor
Olomouckého kraje II – vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace příjemci Univerzita Palackého v
Olomouci, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČO: 61989592, v
rámci dotačního programu Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor
Olomouckého kraje II ve výši 317 784,40 Kč na přípravný projekt Příprava
projektové žádosti strategického projektu "Národní centrum kompetence pro
aplikace digitálních technologií" na základě žádosti o poskytnutí dotace podané
uvedeným příjemcem dne 6. 4. 2022, č. j. KUOK 38286/2022 a doplněné dne
27. 5. 2022, č. j. KUOK 57065/2022 a dne 7. 6. 2022, č. j. KUOK 61029/2022

2.

r o z h o d u j e o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem
Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00
Olomouc, IČO: 61989592, dle bodu 1 usnesení ve znění dle vzoru smlouvy o
poskytnutí dotace schválené jako přílohy č. 2 dotačního programu Asistence v
rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 2. 2021 usnesením č. UZ/3/48/2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 42.
UZ/10/58/2022 Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého
kraje 2022 – žádost příjemce
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/9/60/2022 ze dne 11. 4. 2022 v části bodu 3
a 4 a přílohy č. 2 usnesení a to v části příjemce pořadové č. 47 obec Mírov v
části INV/NEINV

2.

r o z h o d u j e o schválení upřesnění účelu použití schválené dotace v
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, v dotačním titulu č. 1
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce u příjemce obec Mírov na
investiční dotaci dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_58_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01–Žádost obce Mírov o
upřes.účelu použ..pdf

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemcem dle přílohy č. 1 usnesení, ve znění dle vzorové veřejnoprávní
smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 13. 12.
2021 usnesením č. UZ/7/85/2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 43.

- 43 -

UZ/10/59/2022 Změna zastoupení Olomouckého kraje ve valné hromadě spolku
Partnerství pro městskou mobilitu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e návrh zástupce za Olomoucký kraj ve valné hromadě spolku
Partnerství pro městskou mobilitu

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 44.
UZ/10/60/2022 Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu
a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačního titulu č. 4 –
revokace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/9/63/2022 ze dne 11. 4. 2022 v části týkající
se příjemce č. 12 Rychlebské stezky z. s., IČO: 26559765 – účel použití dotace
na "mzdové náklady", dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_60_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Smlouva (Rychlebské
stezky).pdf

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
znění dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 45.
UZ/10/61/2022 Poskytnutí finančního daru Opolskému vojvodství
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí finančního daru Opolskému vojvodství se sídlem
Piastowska 14, 45 082 Opole, ve výši 20 000 EUR za účelem rekonstrukce a
vybavení dětského domova ve městě Vorohta, Ivano-Frankivská oblast,
Ukrajina

2.

r o z h o d u j e o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_61_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Darovací smlouva_Opolské
vojvodství.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 47.
UZ/10/62/2022 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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1.

r o z h o d u j e o poskytnutí finančního daru Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu se sídlem Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc, IČO:
75087057, ve výši 1 000 000 Kč a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu se
sídlem Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO: 68923244, ve výši 1 000 000
Kč

2.

r o z h o d u j e o uzavření darovací smlouvy se Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu se sídlem Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc, IČO:
75087057, a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu se sídlem Palackého
1341/2, 790 01 Jeseník, IČO: 68923244, ve znění dle přílohy č. 1 a č. 2
usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_62_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Darovací smlouva Střední
Morava.pdf
UZ_10_62_2022_bod_2_Usnesení_příloha
č.
02-Darovací
smlouva
Jeseníky.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 48.
UZ/10/63/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů
2022 mezi Olomouckým krajem a subjektem Kulturní a
informační služby města Přerova
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
2022/01638/OKH/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a
subjektem Kulturní a informační služby města Přerova, IČO: 45180512, se
sídlem Náměstí T. G. Masaryka 150/8, 750 00 Přerov, z důvodu upřesnění
účelu použití dotace ve znění dle přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_63_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK
a TIC Př.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 49.
UZ/10/64/2022 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů
2021 mezi Olomouckým krajem a subjektem Levandulový
statek, s.r.o.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č.
2021/01428/OKH/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a
subjektem Levandulový statek s.r.o., IČO: 04707605, se sídlem Bezděkov 6,
789 73 Úsov, dle přílohy č. 1 usnesení, a to z důvodu změny termínu pro
použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování
Přílohy k části usnesení:
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UZ_10_64_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 2 k VS mezi OK
a Levand.pdf
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 50.
UZ/10/65/2022 Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování
cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. 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
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_65_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla cestovní náhrady
ZOK 27.6..pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 51.
UZ/10/66/2022 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e úplné prominutí povinnosti odvodu ve výši XXXXX a prominutí
penále v plné výši, uloženého příjemci dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
XXXXX

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Bod programu: 52.
UZ/10/67/2022 Opakovaná žádost příjemce dotace o prominutí sníženého
odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. XXXXX

2.

s c h v a l u j e částečné prominutí povinnosti odvodu ve výši XXXXX a
souvisejícího penále v plné výši, uloženého příjemci dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje XXXXX

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Bod programu: 53.
UZ/10/68/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport
Management s.r.o.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finanční podpory
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z rozpočtu Olomouckého kraje žadateli Sport Management s.r.o., U Tenisu 16,
750 02 Přerov, IČO: 61944068, dle důvodové zprávy
2.

r o z h o d u j e o poskytnutí individuální dotace žadateli Sport Management
s.r.o., se sídlem U Tenisu 16, 750 02 Přerov, IČO: 61944068, na akci
Mistrovství Evropy v tenise juniorů a juniorek, a to ve výši 500 000 Kč

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace dle bodu 2 usnesení a ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_68_2022_bod_3_Usnesení_příloha
č.
01-Smlouva-ind.-dot.-Sport
Management s..pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 54.
UZ/10/69/2022 Žádost obce Bohuňovice o finanční pomoc
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i obce Bohuňovice, IČO: 00298697, o finanční
pomoc s úhradou výdajů na opravu hasičské cisternové automobilové stříkačky

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 55.
UZ/10/70/2022 Volba člena Rady Olomouckého kraje a svěření úkolů členovi
Rady Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í odstoupení paní Ing. Zdeňky Dvořákové Kocourkové
z funkce uvolněné členky Rady Olomouckého kraje ke dni 31. 8. 2022 dle
přílohy č. 1 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 -Rezignace na funkci
uvolněné radní O.pdf

2.

v o l í uvolněným členem Rady Olomouckého kraje pana Ing. Petra Lyska s
účinností od 1. 9. 2022

3.

s v ě ř u j e uvolněnému členovi Rady Olomouckého kraje Ing. Petru Lyskovi
úkoly v oblastech: investice, evropské projekty, transparence, IT, Smart region,
s účinností od 1. 9. 2022

4.

b e r e n a v ě d o m í změnu zástupců Olomouckého kraje ve zřizovaných
a spolupracujících subjektech nominovaných v rámci pravomoci svěřené Radě
Olomouckého kraje dle přílohy č. 2 usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_70_2022_bod_4_Usnesení_příloha
č.
02-změny
ve
zřiz.a
spolupr.subjektech.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 56.
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UZ/10/71/2022 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje
České
republice
–
Hasičskému záchrannému
sboru
Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí finančního daru ve výši 11 000 000 Kč České
republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČO:
70885940, na výdaje spojené s investičním projektem – výstavbou haly pro
garážování požární techniky na stanici Jeseník

2.

r o z h o d u j e o uzavření darovací smlouvy s Českou republikou –
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČO: 70885940, ve znění
dle darovací smlouvy uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
Přílohy k části usnesení:
UZ_10_71_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 -darovací smlouva pro HZS
OK.pdf

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 57.

V Olomouci dne 27. 6. 2022

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana

- 48 -

