USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 6. 2011
UZ/20/1/2011

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e upravený program 20. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 6. 2011

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
1.

UZ/20/2/2011

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke dni 24. 5. 2011

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
2.

UZ/20/3/2011

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

na

v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
3.

UZ/20/4/2011

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu
„Morava a Slezsko – výlety na běžkách“ mezi kraji
Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava a
Slezsko – výlety na běžkách“ mezi Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem,
Olomouckým krajem a Zlínským krajem dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků ve výši 300 000 Kč Jihomoravskému
kraji, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 dle smlouvy uvedené
v upravené Příloze č. 1 důvodové zprávy

4.

ukládá
2 usnesení

podepsat

smlouvu o spolupráci a spolufinancování dle bodu

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
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Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
4.1.

UZ/20/5/2011

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
Olomouckého kraje (Klub českých turistů)

z

rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 400 000 Kč KČT - oblast Olomoucký
kraj, Dolní nám. 27/38, 772 00 Olomouc, IČ: 71193103

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem
a KČT - oblast Olomoucký kraj, Dolní nám. 27/38, 772 00 Olomouc, IČ: 71193103
ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 3 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
4.2.

UZ/20/6/2011

Výjimka z pravidel pro čerpání finančních prostředků určených
na významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2011

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e výjimku z Pravidel pro čerpání finančních příspěvků určených na
významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2011 dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
4.3.

UZ/20/7/2011

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - závěrečný účet

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

schvaluje
a) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2010 dle Přílohy č. 12
b) vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Olomouckého kraje za rok 2010 ve výši
1 888 402,80 Kč a jeho zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2011 dle Přílohy
č. 13
c) zůstatek bankovních účtů Olomouckého kraje za rok 2010 ve výši 98 840 510,49 Kč
a jeho zapojením do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2011 dle Přílohy č. 14
d) zůstatek fondu sociálních potřeb za rok 2010 ve výši 510 687,84 Kč a jeho zapojení
do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2011 dle Přílohy č. 8
e) zůstatek Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje za rok 2010 ve výši 23 238 842,66 Kč a jeho zapojení do
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rozpočtu Olomouckého kraje roku 2011 dle Přílohy č. 7
f) ztrátu z hospodářské činnosti Olomouckého kraje za rok 2010 ve výši
5 719 761,10 Kč dle Přílohy č. 10
g) navržené příděly do fondů příspěvkových organizací dle Přílohy č. 16
h) vydání souhlasu s celoročním hospodařením Olomouckého kraje za rok 2010 a to
bez výhrad
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.

UZ/20/8/2011

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1 a Příloze č. 2

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.1.

UZ/20/9/2011

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1

2.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v Příloze č. 2

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.1.1.

UZ/20/10/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové
zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.2.
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UZ/20/11/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové
zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.2.1.

UZ/20/12/2011 Rozpočet Olomouckého
k 30. 4. 2011

kraje

2011

-

plnění

rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 4. 2011

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.3.

UZ/20/13/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - Významné projekty
Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e předložený návrh realizace Významných projektů dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy včetně příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v částce
7 580 000 Kč

3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí Významných projektů
dle bodu 2 usnesení v částce 7 580 000 Kč

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ihned
4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 2 usnesení

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.4.

UZ/20/14/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek Mikroregionu
Plumlovsko Plumlov, obci Újezd, obci Střítež nad Ludinou, obci
Soběchleby
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e z á m ě r poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši :
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a) 25 000 Kč Mikroregion Plumlovsko Plumlov
b) 25 000 Kč obec Újezd
c) 25 000 Kč obec Střítež nad Ludinou
d) 25 000 Kč obec Soběchleby
dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.5.

UZ/20/15/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek obci Velké
Losiny
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku obci Velké Losiny ve
výši 25 000 Kč dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.6.

UZ/20/16/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - žádost města Kostelec na
Hané
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e prodloužení termínu splatnosti bezúročné půjčky města Kostelec na
Hané do 31. 8. 2011 dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.7.

UZ/20/17/2011 Žádost Mikroregionu Hranicko o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na spolufinancování
výstavby Cyklostezky Bečva v roce 2012
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku v roce 2012 pro Mikroregion
Hranicko na výstavbu úseku Cyklostezky Bečva za podmínky, že tento projekt získá
podporu Regionálního operačního programu, dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
7.
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UZ/20/18/2011 Aktualizace Technických a provozních standardů Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e Technické a provozní standardy Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á schválené Technické a provozní standardy Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje předat dopravcům

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana
T: 23. 9. 2011
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
8.

UZ/20/19/2011 Informace o dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji v roce
2011 a 2012
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
4.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
10.

UZ/20/20/2011 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

schvaluje
2.1.
odprodej budovy bez č.p./č.e. rod. dům na části pozemku parc. č. st. 36/4
zast. pl., dle geometrického plánu č. 262-40060/2009 ze dne 19. 5. 2009 pozemek
parc. č. 36/4 zast. pl. v k.ú. a obci Čelechovice na Hané (budova na pozemku jiného
vlastníka) z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace do společného jmění manželů Kateřina a Milana
Boškových za kupní cenu ve výši 10 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 4 600,- Kč, a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
odprodej budovy č.p. 608, Hranice I –Město, bydlení na pozemku parc. č. st.
750 zast. pl., garáže na pozemku parc. č. 5293 zast. pl., pozemků parc. č. st. 750 zast.
pl. o výměře 538 m2, parc. č. st. 5293 zast. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 97/1 zahrada
o výměře 197 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, se všemi součástmi a příslušenstvím,
zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, Studentská 1095, do vlastnictví
Mgr. Karla Oklešťka za kupní cenu ve výši 1 911 000,- Kč. Nabyvatel uhradí kupní
cenu a veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši
4 900,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena a kupní
cena bude uhrazena nejpozději do 4 měsíců od schválení této dispozice
Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
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2.3.
odprodej pozemku parc. č. 360/7 ost. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. Podolí
u Bouzova, obec Bouzov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Miroslava Egermaiera
za kupní cenu ve výši 4 500,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 1 800,- Kč, a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
odprodej částí pozemků parc. č. 4717/15 ost. pl. o výměře 5 m2, parc.
č. 4717/21 ost. pl. o výměře 155 m2 a parc. č. 6772/1 ost. pl. o výměře 215 m2, dle
geometrického plánu č. 5359 – 31/2011 ze dne 6. 4. 2011 pozemek parc. č. 4717/15
díl „a“ o výměře 5 m2, parc. č. 4717/21 díl „b“ o výměře 155 m2 a parc. č. 6772/1 díl „c“
o výměře 215 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 6772/3 zast. pl. o celkové
výměře 466 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 do vlastnictví společnosti
Ekoinvest a.s., IČ: 42866669, za kupní cenu ve výši 180 000,- Kč, tj. 480,- Kč/m2 za
splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.

nevyhovuje žádosti
3.1.
společnosti PROBI Inženýring s.r.o. a společnosti K+J Reality, s.r.o.
o odkoupení předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, Studentská 1095, z důvodu
jejich prodeje jinému zájemci.
3.2.
společnosti BRADA Interiery s.r.o., IČ: 27790215, o odprodej budovy bez
čp/če, garáž na pozemku parc. č. st. 2208 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku
parc. č. st. 2208 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2, vše v k.ú. a obci Uničov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Uničov, Moravské nám. 681, z důvodu potřebnosti předmětných
nemovitostí pro činnost jmenované školy.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.1.

UZ/20/21/2011 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

schvaluje
2.1.
odprodej areálu rekreačního střediska v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré
Město, a to budovy č.e. 20, Chrastice, rod. rekr na pozemku parc. č. st. 75, budovy č.e.
62, Chrastice, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 74, budovy bez č.p./č.e., jiná stavba
(ČOV) na pozemku parc. č. st. 180/1, pozemků parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře
162 m2, parc. č. st. 75 zast. pl. o výměře 440 m2, parc. č. st. 180/1 zast. pl. o výměře
31 m2, parc. č. 829/3 ost. pl. o výměře 11 755 m2 a parc. č. 829/6 ost. pl. o výměře
502 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména se studnou na pozemku parc.
č. 829/3, hřištěm na pozemku parc. č. 829/6, venkovními úpravami a porosty, vše v k.ú.
Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, do vlastnictví
společnosti FORUM STANY s.r.o. za kupní cenu ve výši 5 531 000,- Kč. Nabyvatelé
uhradí kupní cenu a veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva,
minimálně ve výši 12 809,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
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práva do katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
uzavřena a kupní cena bude uhrazena nejpozději do 4 měsíců od schválení této
dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
2.2.
odprodej areálu rekreačního střediska, konkrétně budovy č.e. 16, Chrastice,
rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 39, pozemků parc. č. st. 39 zast. pl. o výměře
436 m2, parc. č. 440/1 trvalý travní porost o výměře 1360 m2, parc. č. 440/2 trvalý
travní porost o výměře 576 m2, parc. č. 440/3 trvalý travní porost o výměře 126 m2,
parc. č. 441 ost. pl. o výměře 487 m2 a parc. č. 1132 ost. pl. o výměře 194 m2, stavby
ČOV (stavba nezapsaná do katastru nemovitostí) na části pozemku parc.
č. 105 (pozemek jiného vlastníka), vše v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město,
se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou, venkovními
úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, do společného
jmění manželů Jaroslavy a Ing. Vladimíra Kuhnových za kupní cenu ve výši
1 200 000,- Kč. Nabyvatelé uhradí kupní cenu a veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 9 130,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy. Kupní
smlouva bude uzavřena a kupní cena bude uhrazena nejpozději do 4 měsíců od
schválení této dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
2.3.
odprodej budovy č.e. 26, Jarcová, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 343 zast.
pl., budovy bez č.p./č.e. jiná st. na pozemku parc. č. st. 342 zast. pl., pozemků parc.
č. st. 342 zast. pl. o výměře 9 m2, parc. č. st. 343 zast. pl. o výměře 47 m2 a část
pozemku parc. č. 895/20 trvalý travní porost o výměře 1320 m2, dle geometrického
plánu č. 594 – 11/2009 ze dne 30. 12. 2009 pozemek parc. č. 895/20 trvalý travní
porost o výměře 1 320 m2, vše v k.ú. a obci Jarcová, se všemi součástmi
a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou,
Bratrská 1114, do společného jmění manželů Lenky a Mgr. Radomíra Pavlíkových za
kupní cenu ve výši 260 000,- Kč. Nabyvatel uhradí kupní cenu a veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 3 200,- Kč, a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí před uzavřením
kupní smlouvy.
2.4.
odprodej budovy č. p. 77, Určice, objektu k bydlení na pozemku parc.
č. 5 (bývalá budova ergoterapie a bývalá budova centra sociálních služeb), pozemků
parc. č. 5 zast. plocha o výměře 653 m2 a parc. č. 6 ost. pl. o výměře 300 m2, vše
v k.ú. a obci Určice se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejšími
stavbami (bývalá márnice a dřevěná kůlna), venkovními úpravami a trvalými porosty,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Centra sociálních služeb
Prostějov, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Barbory a Jindřicha
Skácelových za kupní cenu ve výši 501 000,- Kč. Nabyvatelé uhradí kupní cenu
a veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 9 200,Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
před uzavřením kupní smlouvy.
3.

nevyhovuje žádosti
3.1.
pana Petra Nováka, pana Pavla Kolomazníka, pana Mgr. Ctirada Lolka,
společnosti Connection media group a.s. a společnosti Moravská informační kancelář
s.r.o. o odprodej předmětných nemovitostí v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré
Město, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Obchodní akademie,
Mohelnice, Olomoucká 82, z důvodu jejich prodeje jinému zájemci.
3.2.
pana Pavla Kolomazníka, společnosti Connection media group a.s.
a společnosti Moravská informační kancelář s.r.o. o odkoupení předmětných
nemovitosti v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré město z vlastnictví Olomouckého
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kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen.
Svobody 2, z důvodu jejich prodeje jinému zájemci.
3.3.
obce Určice o bezúplatný převod předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Určice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Centra sociálních služeb Prostějov,
příspěvkové organizace, z důvodu jejich odprodeje jinému zájemci.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.1.1.

UZ/20/22/2011 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

revokuje
2.1.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 ze dne
25. 9. 2009, bod 8., ve věci odkoupení pozemku parc. č. 904/15 ostatní plocha
o výměře 70 m2 v k.ú. Charváty, obec Charváty z vlastnictví Anny Sedláčkové do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 7 000,- Kč z důvodu změny vlastníka
předmětného pozemku.
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007 ze dne
10. 9. 2007, a to v části odkoupení pozemku parc. č. 1258/11 ost. pl. o výměře 532 m2
v k.ú. a obci Provodovice z vlastnictví paní Věry Loupancové (id. 1/2) a pana Miroslava
Loupance (id. 1/2) z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku.

3.

r e v o k u j e části usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2009 ze
dne 11. 12. 2009, bod 4.20., ve věci:
3.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 489 o výměře cca 39 m2 v k.ú. a obci Tovačov mezi manželi Zdenkou
a Václavem Hlavinkovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku,
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 351 o výměře cca 28 m2 v k.ú. a obci Tovačov mezi spoluvlastníky Annou
Mervartovou (id. 1/2) a Jiřím Mervartem (id. 1/2) jako budoucími prodávajícími
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka
předmětného pozemku a změny rozsahu budoucího předmětu koupě,
3.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 500 o výměře cca 51 m2 a parc. č. 366 o výměře cca 88 m2, oba v k.ú. a obci
Tovačov mezi Bohumilem Rozehnalem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětných pozemků.

4.

schvaluje
4.1.
odkoupení pozemku parc. č. 904/15 ostatní plocha o výměře 70 m2 v k.ú.
Charváty, obec Charváty z vlastnictví Jaromíra Sedláčka do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 7 000,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
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4.2.
odkoupení pozemku parc. č. 1258/11 ost. pl. o výměře 532 m2 v k.ú. a obci
Provodovice z vlastnictví paní Aleny Mikulenkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 21 280,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.3.
odkoupení pozemků parc. č. 136/3 ost. pl. o výměře 389 m2 a parc. č. 1181/6
ost. pl. o výměře 307 m2, oba v k.ú. a obci Grygov z vlastnictví společnosti České
dráhy, a.s., IČ: 70994226, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 29 300,- Kč
a za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
vlastnického práva ve výši 5 700, Kč. Správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí převodce.
4.4.
odkoupení části pozemku 308/1 trvalý travní porost o výměře 5 m2, dle
geometrického plánu č. 89 – 549/2009 ze dne 16. 10. 2009 pozemek parc. č. 308/6
ost. pl. o výměře 5 m2, v k.ú. Vlaské, obec Malá Morava, z podílového spoluvlastnictví
paní Evy Jonkové (id. 3/4) a pana Petra Jonkeho (id. 1/4) do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu v celkové výši 250,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
4.5.
odkoupení pozemku parc. č. 423/10 ost. pl. o výměře 237 m2, v k.ú. Kunčice,
obec Bělotín ze společného jmění manželů Miroslavy a Stanislava Syptákových do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 11 850,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.6.
odkoupení části pozemku parc. č. 893 zahrada o výměře 130 m2, dle
geometrického plánu č. 481 – 755/2009 ze dne 16. 11. 2010 pozemek parc. č. 1284/6
ost. pl. o výměře 130 m2, v k.ú. a obci Týn nad Bečvou z vlastnictví Ing. Stanislava
Havla do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 6 500,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.7.
odkoupení části pozemku parc. č. st. 143 zast. pl. o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 481 – 755/2009 ze dne 16. 11. 2010 pozemek parc. č. st.
1284/17 ost. pl. o výměře 3 m2, v k.ú. a obci Týn nad Bečvou z vlastnictví pana Lumíra
Kunovského do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 150,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.8.
odkoupení části pozemku parc. č. 892/5 zahrada o výměře 34 m2, dle
geometrického plánu č. 481 – 755/2009 ze dne 16. 11. 2010 pozemek parc. č. 1284/8
ost. pl. o výměře 34 m2, v k.ú. a obci Týn nad Bečvou z vlastnictví paní Anny
Posseltové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 700,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.9.
odkoupení pozemku parc. č. 5467/33 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Zábřeh na
Moravě, obec Zábřeh z podílového spoluvlastnictví paní Bronislavy Bartoškové (id.
3/5), pana JUDr. Karla Hejla (id. 1/5) a paní Marcely Kučerové (id. 1/5) do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
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organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 370,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.10.
odkoupení části pozemku parc. č. 2004/6 ost. pl. o výměře 26 m2, dle
geometrického plánu č. 4768 – 328/2010 ze dne 2. 12. 2010 pozemek parc. č. 2004/6
ost. pl. o výměře 26 m2, v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví
společnosti FORTEX - AGS, a.s., IČ: 00150584, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, za kupní
cenu ve výši 26 000,- Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.11.
odkoupení části pozemku parc. č. 4477/1 ostatní plocha o výměře 70 m2, dle
geometrického plánu č. 4765-719/2010 ze dne 6. 10. 2010 pozemek parc. č. 4477/4
ostatní plocha o výměře 70 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví společnosti „ViP
Invest s.r.o.“, IČ: 25514962, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední
odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského, Prostějov,
Lidická 4, za kupní cenu ve výši 33 650,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.

schvaluje
5.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 489 o výměře cca 39 m2 v k.ú. a obci Tovačov mezi Václavem Hlavinkou
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 351 o výměře cca 55 m2 v k.ú. a obci Tovačov mezi manželi Boženou a Janem
Venclíkovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
5.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 500 o výměře cca 51 m2 a parc.
č. 366 o výměře cca 88 m2, oba v k.ú. a obci Tovačov mezi Martinem Rozehnalem
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 500 o výměře cca 51 m2 a parc. č. 366
o výměře cca 88 m2, oba v k.ú. a obci Tovačov mezi Petrem Rozehnalem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5.5.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 500 o výměře cca 51 m2 a parc.
č. 366 o výměře cca 88 m2, oba v k.ú. a obci Tovačov mezi Kateřinou Rozehnalovou
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice
II/435 MÚK s R35-Tovačov, stavební úpravy, úsek 9 a 10“ kolaudována, a za
podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
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6.

n e a k c e p t u j e nabídku Zlínského kraje na odkoupení nemovitostí v k.ú. Příluky
u Zlína a v k.ú. Zlín, obec Zlín dle přílohy č. 1 důvodové zprávy z vlastnictví Zlínského
kraje, IČ: 70891320, do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu v místě a čase
obvyklou, a to z důvodu jejich nepotřebnosti pro Olomoucký kraj.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.2.

UZ/20/23/2011 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e výkupy pozemků, zastavěných silnicemi II. a III. třídy, z vlastnictví
třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, dle tabulky uvedené v příloze č. 1
důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních
smluv včetně správních poplatků k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.2.1.

UZ/20/24/2011 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

schvaluje
2.1.
bezúplatný převod částí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1284 o celkové výměře 1 994 m2, dle geometrického
plánu č. 481 – 755/2009 ze dne 16. 11. 2010 pozemky parc. č. 1284/3 ost. pl. o výměře
308 m2, parc. č. 1284/4 ost. pl. o výměře 384 m2, parc. č. 1284/5 ost. pl. o výměře
112 m2, parc. č. 1284/9 ost. pl. o výměře 125 m2, parc. č. 1284/15 ost. pl. o výměře
20 m2 a parc. č. 1284/16 ost. pl. o výměře 1 045 m2, vše v k.ú. a obci Týn nad Bečvou,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Týn nad Bečvou, IČ: 00850641. Nabyvatel
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1726/6 ostatní plocha o výměře
1 385 m2, dle geometrického plánu č. 511-236/2010 ze dne 10. 12. 2010 pozemek
parc. č. 1726/9 ostatní plocha o výměře 1 385 m2 v k.ú. Zvole u Zábřeha, obec Zvole
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Zvole, IČ: 00303666. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2325/2 ost. pl o výměře 584 m2,
dle geometrického plánu č. 1797-421/2010 ze dne 8. 12. 2010 pozemek parc.
č. 2325/6 ost. pl. o výměře 584 m2 v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Uničova, IČ: 00299634. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu
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na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2035/5 ost. pl. o výměře 639 m2, parc.
č. 2035/11 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 2035/12 ost. pl. o výměře 5 m2, parc.
č. 2035/13 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 2035/14 ost. pl. o výměře 2 m2, parc.
č. 2035/20 ost. pl. o výměře 44 m2, parc. č. 2035/21 ost. pl. o výměře 7 m2, parc.
č. 2035/23 ost. pl. o výměře 251 m2, parc. č. 2035/24 ost. pl. o výměře 11 m2, parc.
č. 2157/7 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 2157/8 ost. pl. o výměře 59 m2, parc.
č. 2157/9 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 2157/10 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc.
č. 3154/2 ost. pl. o výměře 102 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Šumperk, IČ: 00303461. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě
č. OMP/BD/131/2005/DM, MAJ-IN-B/5/2005/Hoa ze dne 9. 8. 2005, ve znění dodatku
č. 1 ze dne 20. 12. 2007 a dodatku č. 2 ze dne 21. 12. 2010, na budoucí bezúplatný
převod vodovodního řadu, veřejného osvětlení, komunikace vozidlové a komunikace
pěší na pozemcích v k.ú. Hejčín, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím
obdarovaným, jehož obsahem bude změna pozemků dotčených stavbou vodovodního
řadu, který bude nově umístěn v pozemcích parc. č. 527/4, parc. č. 527/5 a parc.
č. 343/2, vše v katastrálním území Hejčín, obec Olomouc.
2.6.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1893/3 ost. pl. o výměře 184 m2 v k.ú.
a obci Daskabát, pozemků parc. č. 1775/37 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 1775/36
ost. pl. o výměře 370 m2, parc. č. 1775/22 ost. pl. o výměře 64 m2, parc. č. 1775/24
ost. pl. o výměře 784 m2, parc. č. 1775/38 ost. pl. o výměře 1 283 m2, parc. č. 1775/39
ost. pl. o výměře 640 m2, parc. č. 1775/40 ost. pl. o výměře 67 m2, parc. č. 1775/41
ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 1789/4 ost. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 1802/16 ost.
pl. o výměře 407 m2, parc. č. 1802/17 ost. pl. o výměře 410 m2, 1775/42 ost. pl.
o výměře 235 m2, parc. č. 1775/31 ost. pl. o výměře 214 m2, parc. č. 1775/43 ost. pl.
o výměře 1 578 m2, parc. č. 1775/2 ost. pl. o výměře 3 422 m2, parc. č. 1775/35 ost.
pl. o výměře 2 171 m2, parc. č. 1975/8 ost. pl. o výměře 183 m2 a parc. č. 1975/9 ost.
pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Přáslavice, IČ: 00576255. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
pozemku parc. č. 418/3 ost. pl. o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 419/9 ost. pl.
o výměře cca 160 m2, v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako
budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Topolany –
cyklostezka“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.8.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3282/1 ost. pl. o celkové výměře
47 m2, dle geometrického plánu č. 872 – 335/2009 ze dne 21. 12. 2009 pozemky parc.
č. 3282/7 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 3282/8 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc.
č. 3282/9 ost. pl. o výměře 17 m2, části pozemku parc. č. 3218/5 ost. pl. o výměře
318 m2, dle geometrického plánu č. 902 – 134/2010 ze dne 18. 5. 2010 pozemek parc.
č. 3218/11 ost. pl. o výměře 318 m2, části pozemku parc. č. 3218/5 ost. pl. o výměře
182 m2, dle geometrického plánu č. 925 – 269/2010 ze dne 15. 11. 2010 pozemek
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parc. č. 3218/12 ost. pl. o výměře 182 m2, vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec
Mikulovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mikulovice,
IČ: 00303003. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.9.
bezúplatný převod chodníků, obrub a přístřešku na autobusové zastávce na
pozemcích parc. č. 454/2, parc. č. 454/3, parc. č. 297/9, vše v k.ú. a obci Blatec,
vybudovaných v rámci stavebního objektu „A3 103.2 II/435, úsek Tážaly, obec, chodník
– část pro Blatec“, gabionové stěny délky 22 m na pozemku parc. č. 454/2 v k.ú. a obci
Blatec, vybudované v rámci stavebního objektu „A4 104 Gabionová stěna“, které byly
vybudovány v rámci investiční akce „Silnice II/435 MÚK s R35 – Tovačov, stavební
úpravy, úsek 03 a 04“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Blatec,
IČ: 00635367.
2.10.
bezúplatný převod přechodového ostrůvku v obci Kožušany-Tážaly na
pozemku parc. č. 190/3 a navazujících chodníků pro pěší na částech pozemků parc.
č. 190/4 a parc. č. 190/5, vše v k.ú. Tážaly, obec Kožušany-Tážaly, vybudovaných
v rámci stavebního objektu „A3 103.1 II/435, úsek Tážaly, obec, přechodu pro chodce,
km 5,712“, chodníků a obrub na jedné straně silnice II/435 v obci Kožušany-Tážaly na
pozemku parc. č. 239/2 a na části pozemku parc. č. 190/5, oba v k.ú. Tážaly, obec
Kožušany-Tážaly, vybudovaných v rámci stavebního objektu „A3 103.2 II/435, úsek
Tážaly, obec, chodník-část pro Tážaly“, a nové kanalizace Beton-DN 300 v délce
305,3 m včetně 7 ks šachet v části pozemku parc. č. 239/1 v k.ú. Tážaly, obec
Kožušany-Tážaly a v části pozemku parc. č. 454/1 v k.ú. a obci Blatec, vybudované
v rámci stavebního objektu „A3 303.2 II/435, úsek Tážaly, obec, kanalizace“, které byly
vybudovány v rámci investiční akce „Silnice II/435 MÚK s R35 – Tovačov, stavební
úpravy, úsek 03 a 04“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce
Kožušany-Tážaly, IČ: 00299065.
3.

nevyhovuje žádosti
3.1.
manželů Romany a Karla Zatloukalových o odprodej části pozemku parc.
č. 261/1 ost. pl. o výměře 54 m2 v k.ú. a obci Luběnice z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do
jejich společného jmění manželů a o směnu části pozemku parc. č. 257/1 ost. pl.
o výměře cca 20 m2 ve společném jmění manželů Zatloukalových za část pozemku
parc. č. 261/1 ost. pl. o výměře 54 m2 v k.ú. a obci Luběnice ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
3.2.
obce Luběnice o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 261/1 ost. pl.
o výměře 54 m2 v k.ú. a obci Luběnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Luběnice, IČ: 00635642.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.3.

UZ/20/25/2011 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku - DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

schvaluje

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 574 ost. pl. o výměře
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669 m2, dle geometrického plánu č. 186 – 51/2011 ze dne 18. 5. 2011 pozemek parc.
č. 574/2 ost. pl. o výměře 669 m2, v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Skalička, IČ: 00301949. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.3.1.

UZ/20/26/2011 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/29/2010, bod
č. 3.1., ze dne 13. 12. 2010 ve věci bezúplatného nabytí pozemků parc. č. 604/3 orná
půda o výměře 58 m2, parc. č. 607/8 ostatní plocha o výměře 815 m2 a parc. č. 607/9
ostatní plocha o výměře 306 m2, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec
Šumperk z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu změny smluvních podmínek
převodu.

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 604/3 orná půda o výměře 58 m2, parc.
č. 607/8 ostatní plocha o výměře 815 m2 a parc. č. 607/9 ostatní plocha o výměře
306 m2, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady vynaložené na uzavření převodní smlouvy a náklady spojené s návrhem na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, neboť se jedná o pozemky nezbytné
pro zajištění činnosti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Šumperk, Gen.
Krátkého 1, plnící funkci veřejné prospěšnosti a jejich nabytí je v souladu
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého
kraje.
3.2.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1320/12 ostatní plocha o výměře 32 m2,
parc. č. 1320/13 ostatní plocha o výměře 5 m2 a parc. č. 1320/14 ostatní plocha
o výměře 101 m2, vše v k.ú. Buková u Bernartic, obec Bernartice, vše z vlastnictví
obce Bernartice, IČ: 00302325, 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.
3.3.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem bude
budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1577/1 ostatní plocha o výměře
cca 4 m2 v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, do vlastnictví
Olomouckého kraje. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – Rekonstrukce objektu Litovel“ kolaudována, a za podmínky, že část
předmětného pozemku bude zastavěna stavbou ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
z rozpočtu Olomouckého kraje.
3.4.

bezúplatné nabytí části pozemku ve zjednodušené evidenci –parcely původ
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Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1022 o výměře 1 830 m2, dle geometrického plánu
č. 215 – 31/2006 ze dne 18. 3. 2010 pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1022 díly „c + g+ j“ o výměře 1 830 m2,
v k.ú. Dluhonice, obec Přerov z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, 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.
3.5.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2977/54 ost. pl. o výměře 21 m2, dle
geometrického plánu č. 2100-584/2010 ze dne 8. 11. 2010 pozemek parc. č. 2977/167
ost. pl. o výměře 21 m2, části pozemku parc. č. 2977/55 ost. pl. o výměře 487 m2, dle
geometrického plánu č. 2100-584/2010 ze dne 8. 11. 2010 pozemek parc. č. 2977/168
ost. pl. o výměře 487 m2, části pozemku parc. č. 2977/72 ost. pl. o výměře 13 m2, dle
geometrického plánu č. 2099-584/2010 ze dne 8. 11. 2010 pozemek parc. č. 2977/165
ost. pl. o výměře 13 m2, části pozemku parc. č. 2977/82 ost. pl. o výměře 2 023 m2,
dle geometrického plánu č. 2101-584/2010 ze dne 9. 12. 2010 pozemek parc.
č. 2977/174 ost. pl. o výměře 2 023 m2, části pozemku parc. č. 2977/85 ost. pl.
o výměře 886 m2, dle geometrického plánu č. 2101-584/2010 ze dne 9. 12. 2010
pozemek parc. č. 2977/178 ost. pl. o výměře 886 m2 a části pozemku parc. č. 2977/88
ost. pl. o výměře 92 m2, dle geometrického plánu č. 2101-584/2010 pozemek parc.
č. 2977/170 ost. pl. o výměře 92 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.6.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 614/49 ost. pl. o výměře 193 m2 v k.ú.
Střemeníčko, obec Luká z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7.
bezúplatné nabytí části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 593/8 o výměře 104 m2, dle geometrického plánu
č. 1288-725/2010 ze dne 9. 11. 2010 pozemek parc. č. 2932/7 ostatní plocha o výměře
104 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov z vlastnictví města Tovačov, IČ: 00302082, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 40 trvalý travní porost o výměře
1 m2 a parc. č. 41/1 orná půda o výměře 50 m2, části pozemku ve zjednodušené
evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 760/2 o výměře o výměře
101 m2, dle geometrického plánu č. 228 – 282/2010 ze dne 30. 11. 2010 pozemky
parc. č. 1134/3 ost. pl. o výměře 51 m2 a parc. č. 1134/2 ost. pl. o výměře 101 m2, vše
v k.ú. a obci Uhelná, vše z vlastnictví obce Uhelná, IČ: 00636053, 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.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.4.
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UZ/20/27/2011 Majetkoprávní záležitosti
nemovitého majetku

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

schvaluje
2.1.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1360 ost. pl. o celkové výměře
1 096 m2, dle geometrického plánu č. 278 – 972/2009 ze dne 1. 6. 2010 pozemky
parc. č. 1360/2 ost. pl. o výměře 73 m2 a parc. č. 1360/3 ost. pl. o výměře 1 023 m2,
částí pozemku parc. č. 1372/1 ost. pl. o výměře 26 m2 a parc. č. 1371 ost. pl. o výměře
8 m2, dle geometrického plánu č. 278 – 972/2009 ze dne 1. 6. 2010 pozemky parc.
č. 1372/1 díl „b“ o výměře 26 m2 a parc. č. 1371 díl „a“ o výměře 8 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 1372/4 ost. pl. o výměře 34 m2, části pozemku parc.
č. 1372/1 ost. pl. o výměře 91 m2, dle geometrického plánu č. 278 – 972/2009 ze dne
1. 6. 2010 pozemek parc. č. 1372/3 ost. pl. o výměře 91 m2, vše v k.ú. a obci Ústí, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Ústí, IČ: 00600849, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 16/1 trvalý travní
porost o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 278 – 972/2009 ze dne 1. 6. 2010
pozemek parc. č. 16/1 díl „c + d“ o výměře 2 m2, který je sloučen do pozemku parc.
č. 1360/1 ost. pl. o výměře 12 894 m2, v k.ú. a obci Ústí z vlastnictví obce Ústí,
IČ: 00600849, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1510 ostatní plocha, dle
geometrického plánu č. 524-602/2009 ze dne 18. 11. 2009 část pozemku parc.
č. 1510 díl „r+s+t“ o výměře 55 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 182, pozemku
parc. č. 1510 díl „x+y+z+a1“ o výměře 2.836 m2, který je sloučen do pozemku parc.
č. 221, pozemku parc. č. 1510 díl „b1“ o výměře 512 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 310, pozemku parc. č. 1510 díl „d1“ o výměře 7 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 327 a pozemku parc. č. 1510 díl „v+u+w“ o výměře 2.544 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 413, vše v k.ú. Újezd u Uničova, obec Újezd, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Újezd, IČ: 00299618, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 182 ostatní plocha, parc.
č. 221 ostatní plocha, parc. č. 327 ostatní plocha, parc. č. 351/1 ostatní plocha, parc.
č. 413 ostatní plocha a parc. č. 555 ostatní plocha, dle geometrického plánu
č. 524-602/2009 ze dne 18. 11. 2009 pozemků parc. č. 182 díl „b+c“ o výměře 21 m2,
parc. č. 221 díl „f+g+h“ o výměře 208 m2, parc. č. 327 díl „j“ o výměře 41 m2, parc.
č. 351/1 díl „l“ o výměře 5 m2, parc. č. 413 díl „n“ o výměře 111 m2 a parc. č. 555 díl
„o“ o výměře 68 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1510, vše v k.ú. Újezd
u Uničova, obec Újezd z vlastnictví obce Újezd, IČ: 00299618, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné
nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2334/18 ost. pl. o výměře 15 m2,
dle geometrického plánu č. 3764-35/2010 ze dne 19. 11. 2010 pozemek parc.
č. 2334/77 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Hranice, IČ: 00303311, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 359/1 ost. pl. o výměře 7 m2 a parc.
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č. 393 ost. pl. o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 3764-35/2010 ze dne 19. 11.
2010 pozemky parc. č. 359/1 díl „b“ o výměře 7 m2 a parc. č. 393 díl „a“ o výměře
5 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2334/18 ost. pl. o výměře 3 147 m2,
vše v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví města Hranice, IČ: 00303311, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné
nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1602/2 ost. pl. o celkové výměře
1 498 m2, dle geometrického plánu č. 2322 –452/2010 ze dne 4. 3. 2011 pozemky
parc. č. 1602/5 ost. pl. o výměře 73 m2, parc. č. 1602/6 ost. pl. o výměře 87 m2, parc.
č. 1602/7 ost. pl. o výměře 539 m2 a parc. č. 1602/8 ost. pl. o výměře 799 m2, části
pozemku parc. č. 1602/1 ost. pl. o výměře 1 018 m2, dle geometrického plánu č. 2324
– 454/2010 ze dne 23. 2. 2011 pozemek parc. č. 1602/1 díl „a“ o výměře 1 018 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 1603/4 ost. pl. o celkové výměře 3 561 m2, vše v
k.ú. a obci Litovel, části pozemku parc. č. 253/2 ost. pl. o výměře 8 m2, dle
geometrického plánu č. 324 – 450/2010 ze dne 21. 2. 2011 pozemek parc. č. 253/28
ost. pl. o výměře 8 m2, v k.ú. Nasobůrky, obec Litovel, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1483/3 ost. pl. o výměře 116 m2, dle
geometrického plánu č. 2321 – 451/2010 ze dne 10. 3. 2011 pozemek parc. č. 1483/8
ost. pl. o výměře 116 m2, v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138,
(doposud ve vlastnictví společnosti Alibona, a.s.) do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedené
nemovitosti. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.5.
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1059/1 ost. pl. o výměře 1 327 m2,
dle geometrického plánu č. 481 – 40251/2010 ze dne 4. 1. 2011 pozemek parc.
č. 1059/18 ost. pl. o výměře 1 327 m2, pozemků parc. č. 500 ost. pl. o výměře 594 m2
a parc. č. 626/1 ost. pl. o výměře 752 m2, vše v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Brodek u Prostějova, IČ: 00288063, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1051/25
ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č. 1059/10 ost. pl. o výměře 53 m2, vše v k.ú. a obci
Brodek u Prostějova, vše z vlastnictví městyse Brodek u Prostějova, IČ: 00288063, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto
bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatky
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6.
uzavření dohody mezi městem Prostějov a Olomouckým krajem o zrušení
části smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2009/03591/OMP/DSB ze dne 3. 3. 2010,
čl. II. odst. 1 této smlouvy ve věci převodu částí pozemků parc. č. 7890/1, parc.
č. 7892/1, parc. č. 7898/1 a parc. č. 7926, vše v k.ú. a obci Prostějov z důvodu zúžení
předmětu budoucího převodu částí pozemků mezi městem Prostějov jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Dohoda o zrušení části
darovací smlouvy bude uzavřena současně s darovací smlouvou mezi městem
Prostějov a Olomouckým krajem v souladu s níže uvedeným návrhem na realizaci
vzájemných bezúplatných převodů nemovitostí.
2.7.
uzavření dohody mezi městem Prostějov a Olomouckým krajem o zrušení
části smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2009/03592/OMP/OSB ze dne 3. 3. 2010,
čl. II. odst. 1 této smlouvy ve věci převodu části pozemku parc. č. 7899/1 v k.ú. a obci
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Prostějov z důvodu zúžení předmětu budoucího převodu částí pozemků mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Prostějov jako budoucím
obdarovaným. Dohoda o zrušení části darovací smlouvy bude uzavřena současně
s darovací smlouvou mezi Olomouckým krajem a městem Prostějov v souladu s níže
uvedeným návrhem na realizaci vzájemných bezúplatných převodů nemovitostí.
2.8.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 7895/1 ostatní plocha o celkové
výměře 184 m2, dle geometrického plánu č. 4702-636/2010 ze dne 15. 7. 2010 díl „k“
o výměře 25 m2, pozemek parc. č. 7895/4 ostatní plocha o výměře 51 m2, pozemek
parc. č. 7895/5 ostatní plocha o výměře 34 m2 a díl „q1“ o výměře 74 m2, části
pozemku parc. č. 7929/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, dle geometrického plánu
č. 4702-636/2010 ze dne 15. 7. 2010 díl „l“ o výměře 4 m2, části pozemku parc.
č. 7895/3 ostatní plocha o výměře 99 m2, dle geometrického plánu č. 4702-636/2010
ze dne 15. 7. 2010 díl „p“ o výměře 99 m2, částí pozemku parc. č. 7929/1 ostatní
plocha o celkové výměře 312 m2, dle geometrického plánu č. 4702-636/2010 ze dne
15. 7. 2010 díl „q“ o výměře 196 m2, díl „k1“ o výměře 65 m2 a pozemek parc.
č. 7929/4 ostatní plocha o výměře 51 m2 a části pozemku parc. č. 7899/2 ostatní
plocha o výměře 0,38 m2, dle geometrického plánu č. 4702-636/2010 ze dne
15. 7. 2010 díl „l1“ o výměře 0,38 m2, vše v katastrálním území Prostějov, obec
Prostějov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Prostějov,
IČ: 00288659, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 7894 ostatní plocha o výměře 70 m2, dle geometrického plánu
č. 4702-636/2010 ze dne 15. 7. 2010 díl „n“ o výměře 70 m2, částí pozemku parc.
č. 7895/2 ostatní plocha o celkové výměře 3,48 m2, dle geometrického plánu
č. 4702-636/2010 ze dne 15. 7. 2010 díl „o“ o výměře 3 m2 a díl „i1“ o výměře 0,48 m2,
částí pozemku parc. č. 7930/6 ostatní plocha o celkové výměře 24 m2, dle
geometrického plánu č. 4702-636/2010 ze dne 15. 7. 2010 díl „i“ o výměře 1 m2 a díl
„j1“ o výměře 23 m2, části pozemku parc. č. 3007 ostatní plocha o výměře 212 m2, dle
geometrického plánu č. 4702-636/2010 ze dne 15. 7. 2010 díl „b1“ o výměře 212 m2,
části pozemku parc. č. 3008 ostatní plocha o výměře 1 m2, dle geometrického plánu
č. 4702-636/2010 ze dne 15. 7. 2010 díl „c1“ o výměře 1 m2, části pozemku parc.
č. 7897 ostatní plocha o výměře 176 m2, dle geometrického plánu č. 4702-636/2010 ze
dne 15. 7. 2010 díl „z“ o výměře 176 m2, části pozemku parc. č. 7924 ostatní plocha
o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 4702-636/2010 ze dne 15. 7. 2010 díl „d1“
o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 7930/1 ostatní plocha o výměře 105 m2, dle
geometrického plánu č. 4702-636/2010 ze dne 15. 7. 2010 díl „f1“ o výměře 105 m2,
vše v katastrálním území Prostějov, obec Prostějov, vše z vlastnictví města Prostějov,
IČ: 00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9.
bezúplatný převod tří zvýšených dělících směrovacích ostrůvků a ostrůvku
okružní křižovatky, vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 101.1 Vozovka silnic
(část SO)“, ochranného ostrůvku pro chodce a cyklisty a místní komunikace – příjezd
k čerpací stanici Shell, vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 102.1 Vozovka
místních komunikací (část SO)“ a nového osvětlení okružní křižovatky, vybudovaného
v rámci stavebního objektu „SO 403.1 Veřejné osvětlení“, které byly vybudovány
v rámci investiční akce „II/150 a II/367 Prostějov – okružní křižovatka“, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví města Prostějov, IČ: 00288659.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.5.
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UZ/20/28/2011 Porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

p r o m í j í povinnost zaplatit odvod peněžních prostředků Vojenské nemocnici
Olomouc, se sídlem Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc, IČ: 60800691, ve výši
49 000 Kč dle důvodové zprávy

3.

p r o m í j í povinnost zaplatit související penále v plné výši Vojenské nemocnici
Olomouc, se sídlem Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc, IČ: 60800691, dle důvodové
zprávy

4.

u k l á d á informovat o prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků dle
bodu 2 a 3 usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
T: ihned
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.

UZ/20/29/2011 Příspěvek Olomouckého kraje na zajištění oslav státních svátků
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvků statutárnímu městu Přerov, městu Prostějov,
městu Šumperk a městu Jeseník na zajištění oslav státního svátku 28. října, a to ve
výši 200.000,- Kč pro každé z jmenovaných měst dle důvodové zprávy a návrh
smlouvy o poskytnutí příspěvku dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.

UZ/20/30/2011 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
kultury
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury dle
důvodové zprávy a Příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
v oblasti kultury dle Příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
14.
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UZ/20/31/2011 Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na
území Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje žadatelům uvedeným v Příloze č. 1 a č. 2 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t oznámení o poskytnutí finančních příspěvků žadatelům
dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
15.

UZ/20/32/2011 Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace
protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
16.

UZ/20/33/2011 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální
oblasti
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací
v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
17.

UZ/20/34/2011 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví
pro rok 2011 – vyhodnocení prvního kola žádostí
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí dotací dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
18.
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UZ/20/35/2011 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2011 – vyhodnocení žádostí
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí dotací dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
19.

UZ/20/36/2011 Program „Příspěvek na zateplení a výměnu oken“ – poskytnutí
příspěvku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje žadatelům dle
důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
20.

UZ/20/37/2011 Řešení nezaměstnanosti na Jesenicku - aktuální informace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
21.

UZ/20/38/2011 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 4. výzev globálních
grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.2, 1.3
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e seznam grantových projektů doporučených k obdržení finanční
podpory dle Přílohy č. 2 – 3 důvodové zprávy,

3.

s c h v a l u j e seznam grantových projektů nedoporučených k obdržení finanční
podpory dle Přílohy č. 2 – 3 důvodové zprávy,

4.

s c h v a l u j e vzorové znění „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ dle Přílohy
č. 4 důvodové zprávy,

5.

s c h v a l u j e uzavření „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli
grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2 – 3
důvodové zprávy,

6.

z m o c ň u j e Ing. Pavla Sekaninu, náměstka hejtmana Olomouckého kraje,
k uzavření a podpisu „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli
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grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2 – 3
důvodové zprávy.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
22.

UZ/20/39/2011 Transformace Vincentina Šternberk
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e financování a předfinancování projektu „Transformace Vincentina
Šternberk“ dle důvodové zprávy v případě získání podpory z Integrovaného operačního
programu

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
23.

UZ/20/40/2011 Projekty spolufinancované z evropských fondů předkládané ke
schválení financování
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e financování a předfinancování realizace projektů dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy v případě získání dotace

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
24.

UZ/20/41/2011 Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro
Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na
rok 2011
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje pro
Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2011 pro žadatele
č. 4 – 8, 11, 12, 14, 15, 19, 22 - 26 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a uzavření smluv
s těmito žadateli

3.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli
č. 4 – 8, 11, 12, 14, 15, 19, 22 - 26 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
25.
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UZ/20/42/2011 Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého
kraje na období 2011 – 2013 (výhled do roku 2016) - posouzení
vlivu programu na životní prostředí
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

b e r e n a v ě d o m í stanovisko MŽP ČR k posouzení vlivu koncepce na životní
prostředí dle přílohy č. 5 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období
2011 - 2013 (výhled do roku 2016)

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
26.

UZ/20/43/2011 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

v ě d o m í zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého

a) Zápis z 13. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 17. 3. 2011
b) Zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 7. 4. 2011
c) Zápis z 14. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 11. 4. 2011
d) Zápis z 14. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 18. 4. 2011
Předložil:
Bod programu:

předsedové výborů zastupitelstva
27.

UZ/20/44/2011 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

v ě d o m í zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého

a) Zápis z 14. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 13. 4. 2011
b) Zápis z 14. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 19. 4. 2011
c) Zápis z 14. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 20. 4. 2011
d) Zápis z 15. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 2. 5. 2011
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Předložil:
Bod programu:

předsedové výborů zastupitelstva
27.1.

UZ/20/45/2011 Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e návrh na poskytnutí účelové finanční dotace obci Olšany u Prostějova
ve výši 1 000 000 Kč, obci Jindřichov ve výši 83 000 Kč, obci Prosenice ve výši
300 000 Kč, obci Horní Moštěnice ve výši 350 000 Kč a obci Lhota ve výši 50 000 Kč
na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle důvodové
zprávy

3.

s c h v a l u j e návrh vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí účelové finanční dotace mezi
Olomouckým krajem a příjemci dle bodu 2 usnesení a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace obcím dle
bodu 4 usnesení

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
6.

s v ě ř u j e Radě Olomouckého kraje rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvám
o poskytnutí účelové finanční dotace dle bodu 4 usnesení za účelem jejich změny.
Dodatky však nesmí být měněn účel poskytnutí dotace ani výše poskytnuté dotace

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
28.

UZ/20/46/2011 Porušení rozpočtové kázně Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e prominutí povinnosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu,
IČ: 68923244 zaplatit penále ve výši 38.077,- Kč, dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat o prominutí povinnosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu,
IČ: 68923244 zaplatit penále ve výši 38.077,- Kč, dle důvodové zprávy

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: ihned
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
29.

UZ/20/47/2011 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje,
o.p.s. - změna zakládací smlouvy
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
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2.

j m e n u j e navrženého zástupce do dozorčí rady Agentury rozvojové a humanitární
pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e změnu zakládací smlouvy Agentury rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o.p.s. formou dodatku č. 1 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
30.

UZ/20/48/2011 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na
spolufinancování akce zařazené do programu Výstavba
a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši
5 766 000,- Kč na spolufinancování realizace akce "Prostějov zlepšení infrastruktury
kanalizace 2. část" firmě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26,
PSČ 79601 Prostějov, IČ: 49451723 za podmínky, že žadatel získá dotaci od
Ministerstva zemědělství ČR z programu "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů
a kanalizací II" dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
31.

UZ/20/49/2011 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování
chybějících úseků dálnice D1 Říkovice – Přerov (0136) a Přerov
– Lipník nad Bečvou (0137)
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e uzavření "Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování
chybějících úseků dálnice D1 Říkovice – Přerov (0136) a Přerov – Lipník nad Bečvou
(0137) " dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

ukládá
p o d e p s a t "Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře
vybudování chybějících úseků dálnice D1 Říkovice – Přerov (0136) a Přerov – Lipník
nad Bečvou (0137) " dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
32.

UZ/20/50/2011 Projekt Českého olympijského výboru „Žijeme Londýnem“
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 1 mil. Kč na finanční podporu projektu
Českého olympijského výboru „Žijeme Londýnem“ pro rok 2011 v rozsahu dle
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důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
33.

UZ/20/51/2011 Příspěvek
organizaci

Moravské

filharmonii

Olomouc,

příspěvkové

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku Moravské filharmonii Olomouc, příspěvkové
organizaci ve výši 300 000,- Kč na zajištění cyklu koncertů Moravské filharmonie
konaných v rámci projektu „Má vlast“ dle upravené důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
34.

V Olomouci dne 24. 6. 2011

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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