USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 17. 12. 2008
UZ/2/1/2008

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 předložený program 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 17. 12. 2008

UZ/2/2/2008

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 27. 11. 2008

2.

s o u h l a s í se změnou odpovědnosti u usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/20/16/2007, body 4 a 5, ze dne 10. 12. 2007, dle části B) důvodové zprávy

UZ/2/3/2008

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

na

UZ/2/4/2008

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

Smlouva o půjčce a dotaci na realizaci projektu Moravská
jantarová stezka

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 půjčky ve výši 2 125 000,- Kč a příspěvku ve výši
375 000,- Kč v roce 2009 a poskytnutí půjčky ve výši 2 125 000,- Kč a příspěvku ve
výši 375 000,- Kč v roce 2010 Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní
náměstí 5, 772 00 Olomouc, IČ: 75087057

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o půjčce a dotaci mezi Olomouckým krajem a
Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc,
IČ: 75087057 dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

ukládá
3 usnesení

p o d e p s a t smlouvu o poskytnutí příspěvku a dotace dle bodu

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/2/5/2008

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - rozpočtové změny

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2, Příloze č. 3, Příloze č. 4 a Příloze č. 5
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2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 6 a Příloze č. 7

UZ/2/6/2008

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - rozpočtové změny DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3

2.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění všech rozpočtových změn,
týkajících se rozpočtu Olomouckého kraje v období do 31. 12. 2008

UZ/2/7/2008

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - 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

UZ/2/8/2008

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - 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

UZ/2/9/2008

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních
služeb dle důvodové zprávy

UZ/2/10/2008

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb - DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
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b) poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních
služeb dle důvodové zprávy

UZ/2/11/2008

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - žádosti o dotace a půjčku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

n e s c h v a l u j e poskytnutí bezúročné půjčky občanskému sdružení
P - centrum a finanční výpomoci obcím a Konzervatoři Evangelické akademie dle
důvodové zprávy

UZ/2/12/2008

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - plnění rozpočtu k 31. 10.
2008

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 10. 2008

UZ/2/13/2008

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2009 v předložené podobě a v rozsahu tabulky
bilance příjmů, výdajů a financování (tab. č.1 na straně 9 Přílohy č.1),
b) uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Olomouckým krajem a Komerční
bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, IČ: 45317054,
c) na rok 2009 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální
částkou ve výši 150,- Kč/1 hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů),
d) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2009,

3.

u k l á d á p o d e p s a t Smlouvu o kontokorentním úvěru

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
4.

zmocňuje
a) Radu Olomouckého kraje k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní
celkové příjmy a výdaje, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací
ze státního rozpočtu a státních fondů a k provádění rozpočtových změn, kterými jsou
ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovaných Olomouckým krajem do
rozpočtu Olomouckého kraje,
b) Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci
jednotlivých odvětví,
c) Radu Olomouckého kraje ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje
a Krajský úřad Olomouckého kraje,
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d) Radu Olomouckého kraje k případnému čerpání kontokorentního úvěru. O
případném čerpání podá Rada Olomouckého kraje informaci na nejbližším zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje,
e) Radu Olomouckého kraje k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání,
které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým organizacím zřizovanými
obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým organizacím z oblasti školství zřizovanými
Olomouckým krajem,
f) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích
čerpání z úvěrového rámce u České spořitelny, a.s. pro financování projektů
individuálních projektů a globálních grantů,
g) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích
čerpání z úvěru EIB a úvěrového rámci z EIB (poznámka: zmocnění pro Radu
Olomouckého kraje bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
UZ/7/5/2005 ze dne 12.12.2005 (úvěr na projekt "Modernizace silniční sítě") a
UZ/18/4/2007 ze dne 22.6.2007 (úvěrový rámec na financování projektů v období
2008-2013)
h) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatků k 31. 12. 2008 na zvláštních
bankovních účtech určených pro financování grantových schémat, globálních grantů,
individuálních projektů a dalších projektů spolufinancovaných z evropských fondů a k
zapojení zůstatků k 31. 12. 2008 na zvláštních bankovních účtech určených pro
financování půjček z EIB do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2009,
i) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z
plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění
rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na
odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje,
5.

ukládá
Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně
Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách

Zastupitelstvo

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: průběžně
6.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje
ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozdělení
dotace na přímé náklady na vzdělávání

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: 24. 4. 2009
7.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje
čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2009

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: čtvrtletně

UZ/2/14/2008

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.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/31/2007, bod
3. 3., ze dne 10. 12. 2007 ve věci odprodeje pozemku v k.ú. Troubky nad Bečvou, obec
Troubky z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova z důvodu změny
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výměry převáděného pozemku a změny výše kupní ceny.
3.

schvaluje
3.1.
odprodej pozemku parc. č. 5101/8 ost. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Troubky nad
Bečvou, obec Troubky z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova
za kupní cenu ve výši 2 650,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.2.
odprodej pozemku parc. č. 627/69 ost. pl. o výměře 1 257 m2 v k.ú.
Předmostí, obec Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a
dálnic ČR za kupní cenu ve výši 1 059 600,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej částí
pozemků parc. č. 3956/1 ost. pl. o výměře cca 153 m2 a parc. č. 3957/1 ost. pl. o
výměře cca 120 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, mezi Olomouckým krajem
jako budoucím prodávajícím a společností CTP Invest, spol. s r.o. jako budoucím
kupujícím za účelem výstavby chodníku. Kupní cena se bude rovnat ceně stanovené
znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku,
účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku po vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba
„Chodník do PZ III.“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části
pozemku parc. č. 4717/15 ost. pl. o výměře cca 6 m2 v k.ú. a obci Přerov a části
pozemků parc. č. 4717/13 ost. pl. cca 169 m2 a parc. č. 6772/1 ost. pl. o výměře cca
264 m2, oba v k.ú. a obci Přerov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
prodávajícím a společností Ekoinvest a.s. jako budoucím kupujícím, za kupní cenu ve
výši 480,- Kč/m2 a za podmínek dle důvodové zprávy. Řádná kupní smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
budou garáže kolaudovány. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

UZ/2/15/2008

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.

schvaluje
2.1.
odkoupení pozemku parc. č. 867/3 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. a
obci Pavlovice u Přerova z vlastnictví Pavla Masaře do vlastnictví Olomouckého kraje,
do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve
výši 360,- Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní cena a náklady spojené s návrhem
na vklad budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje.
2.2.
odkoupení pozemku parc. č. 2290 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. a obci
Pavlovice u Přerova z vlastnictví společnosti MODIT, spol. s r.o. do vlastnictví
Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
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organizace, za kupní cenu ve výši 120,- Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní cena a náklady
spojené s návrhem na vklad budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje.
2.3.
odkoupení části pozemku parc. č. 1165 vodní plocha o výměře 105 m2 v k.ú.
Hrubá Voda, obec Hlubočky, dle geometrického plánu č. 513 – 04/2008 ze dne
4. 2. 2008 pozemek parc. č. 1165 díl „a“ o výměře 105 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 1215 ost. pl. o celkové výměře 5 453 m2 v k.ú. Hrubá Voda, obec
Hlubočky, z vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p. do vlastnictví Olomouckého kraje, do
správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za kupní cenu ve
výši
19 390,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.4.
odkoupení pozemku parc. č. 943 ost. pl. o výměře 1860 m2 v k.ú. Potštát město, obec Potštát z vlastnictví pana Karla Humplíka do vlastnictví Olomouckého
kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za kupní
cenu ve výši 89 450,- 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. 2855/11 ostatní plocha o výměře 8 m2 v
katastrálním území a obci Střítež nad Ludinou ze společného jmění manželů Jany a
Martina Jahnových do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic
Olomouckého, kaje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 320,- Kč.
Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Kupní cena a náklady spojené s návrhem na vklad budou
hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje.
2.6.
odkoupení pozemku parc. č. 725/3 ostatní plocha o výměře 3 m2 v
katastrálním území a obci Býškovice z vlastnictví Bedřicha Hadama do vlastnictví
Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupí cenu ve výši 150,- Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní cena a náklady
spojené s návrhem na vklad budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje.
2.7.
odkoupení pozemku parc. č. 725/7 ostatní plocha o výměře 37 m2 v
katastrálním území a obci Býškovice z vlastnictví Tomáše Skácela do vlastnictví
Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 1.850,- Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní cena a
náklady spojené s návrhem na vklad budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje.
3.

schvaluje
3.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 337 o výměře cca 69 m2 v katastrálním území
Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou mezi Annou Doleželovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 337 o výměře cca 69 m2 v katastrálním území
Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou mezi Jaroslavou Richterovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,

6

3.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/16) k části pozemku parc. č. 1133/77 ostatní plocha o
výměře cca 71 m2 a budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1133/50 ostatní plocha
o výměře cca 40 m2, vše v katastrálním území Dub nad Moravou, obec Dub nad
Moravou mezi Zemědělským družstvem Dub nad Moravou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 324/7 o výměře cca 91 m2 v
katastrálním území Věrovany, obec Věrovany mezi Marií Gruntovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/435 - Charváty - hranice okresu
Přerov“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní ceny předmětných pozemků budou
sjednány ve výši 100,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnických práv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.

schvaluje
4.1.
odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 432/1
orná půda o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 487-780/2008 ze dne
21. 11. 2008 pozemek parc. č. 432/4 orná půda o výměře 53 m2, vše v k.ú. Dub nad
Moravou, obec Dub nad Moravou z vlastnictví Františka Petříka,
4.2.
odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 432/1
orná půda o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 487-780/2008 ze dne
21. 11. 2008 pozemek parc. č. 432/4 orná půda o výměře 53 m2, vše v k.ú. Dub nad
Moravou, obec Dub nad Moravou z vlastnictví Evy Petříkové,
4.3.
odkoupení části pozemku parc. č. 436 orná půda o výměře 35 m2, dle
geometrického plánu č. 487-780/2008 ze dne 21. 11. 2008 pozemek parc. č. 436/2
orná půda o výměře 35 m2, vše v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou z
vlastnictví Stanislava Vychodila,
vše do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

UZ/2/16/2008

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.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
pozemní komunikace, nyní silnice III/4393 v úseku od km staničení 0,000 (od vyústění
ze silnice III/4394) po km staničení 0,311 (konec úseku u řeky Bečvy) v k.ú. Skalička u
Hranic, obec Skalička mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí
Skalička jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do
jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní
komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
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vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 7/1 ost. pl. o výměře 2 679 m2 a
parc. č. 7/5 ost. pl. o výměře 5 313 m2, vše v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička, dle
geometrického plánu č. 140 – 139/2008 ze dne 25. 8. 2008 pozemky parc. č. 7/8 ost.
pl. o výměře 2 679 m2 a parc. č. 7/9 ost. pl. o výměře 5 313 m2, vše v k.ú. Skalička u
Hranic, obec Skalička, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Domova Větrný
mlýn Skalička, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Skalička. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
částí pozemků parc. č. 2325/2 ost. pl. o výměře cca 50 m2, parc. č. 2331 ost. pl. o
výměře cca 216 m2 a parc. č. 2332 ost. pl. o výměře cca 216 m2, vše v k.ú. a obci
Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Uničov jako
budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Uničov –
Želechovice“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. a
obci Klenovice na Hané, dle geometrického plánu č. 316 - 746/2007 ze dne 5. 11. 2007
pozemek parc. č. 875/13 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Klenovice na Hané, z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví obce Klenovice na Hané. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
bezúplatný převod budovy občanské vybavenosti, Lipník nad Bečvou I –
Město, č.p. 31 na pozemku parc. č. st. 193/3, pozemků parc. č. st. 193/3 zast. pl. o
výměře 1088 m2 a parc. č. 53/2 zahrada o výměře 88 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad
Bečvou se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114, do vlastnictví
města Lipník nad Bečvou. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správních poplatků k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.6.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 261 ost. pl. o výměře 310 m2 v k.ú.
a obci Luběnice, dle geometrického plánu č. 170 – 226/2008 ze dne 28. 7. 2008
pozemek parc. č. 261/2 ost. pl. o výměře 310 m2 v k.ú. a obci Luběnice, z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Luběnice. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7.
bezúplatný převod pozemní komunikace – původně silnice III/01855 v délce
1237 m, v km staničení 0,000 (vyústění ze silnice II/150) po km staničení 1,237 s
mostem evid. č. 01855-1 na pozemcích parc. č. 1378/1 a parc. č. 1378/2, oba v
katastrálním území Malé Hradisko, obec Malé Hradisko z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Malé Hradisko.
2.8.
bezúplatný převod pozemní komunikace – původně silnice III/37351, v celé
délce 179 m, se začátkem v křižovatce se silnicí č. III/37349 Plumlov-Konice od km
staničení 0,000 (uzlový bod 2423A093) po km staničení 0,179 konec silnice (uzlový
bod 24233A091) na pozemku parc. č. 3551/1 a pozemku parc. č. 3551/1 ostatní
plocha o výměře 1.528 m2 v katastrálním území a obci Ptení z vlastnictví
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Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Ptení. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.

UZ/2/17/2008

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné 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 část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/19/2008,
bod 3. 1., ze dne 22. 2. 2008 ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2602/11
ost. pl. o výměře 166 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, obec Troubky z vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje
z důvodu změny výměry předmětného pozemku.

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2602/11 ost. pl. o výměře 158 m2 a parc.
č. 2602/12 ost. pl. o výměře 39 m2, oba v k.ú. Troubky nad Bečvou, obec Troubky z
vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 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.
3.2.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2177 ost. pl. o výměře 1728 m2 v k.ú. a
obci Bělotín z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví Olomouckého kraje za
podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Předmětný pozemek se nachází pod silnicí
III/44016, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje.
3.3.
bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k pozemku parc. č. 503/68
ost. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Špičky z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. a obci Klopina, v k.ú. Leština u Zábřeha,
obec Leština, v k.ú. a obci Mohelnice, v k. ú. a obci Třeština, v k.ú. a obci Moravičany a
v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, zastavěných silnicemi II. a III. třídy, z vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého
kraje dle tabulky uvedené v důvodové zprávě. 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 pozemku parc. č. 378/1 ost. pl. o výměře 603 m2 v k.ú. a
obci Buk z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 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 pozemků parc. č. 1760 ost. pl. o výměře 608 m2 a parc.
č. 1763 ost. pl. o výměře 4521 m2, vše v k.ú. a obci Domašov nad Bystřicí, vše z
vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
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vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.7.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
úseku pozemní komunikace – nyní silnice I/44 v délce cca 3,893 km, od km 4,533 do
km 8,426 jejího staničení, nacházející se na pozemcích parc. č. 927/1 v katastrálním
území Lukavice na Moravě, parc. č. 430/1, parc. č. 430/2 a parc. č. 430/3, vše v
katastrálním území Vlachov a parc. č. 1725/8, parc. č. 1725/7, parc. č. 1725/1, parc.
č. 1733/2, parc. č. 1288/2, parc. č. 1288/3 a parc. č. 1288/4, vše v katastrálním území
Zvole u Zábřeha a pozemků parc. č. 927/1 ostatní plocha o výměře 3.914 m2 v
katastrálním území Lukavice na Moravě, parc. č. 430/1 ostatní plocha o výměře
7.879 m2, parc. č. 430/2 ostatní plocha o výměře 4.734 m2 a parc. č. 430/3 ostatní
plocha o výměře 1.717 m2, vše v katastrálním území Vlachov a parc. č. 1725/8 ostatní
plocha o výměře 1.752 m2, parc. č. 1725/7 ostatní plocha o výměře 10.878 m2, parc.
č. 1725/1 ostatní plocha o výměře 5.429 m2, parc. č. 1733/2 ostatní plocha o výměře
573 m2, parc. č. 1288/2 ostatní plocha o výměře 347 m2, parc. č. 1288/3 ostatní
plocha o výměře 154 m2 a parc. č. 1288/4 ostatní plocha o výměře 866 m2, vše v
katastrálním území Zvole u Zábřeha mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako
budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Darovací
smlouva bude uzavřena do devíti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení
pozemní komunikace – nyní silnice I/44 ze silnic I. třídy a za podmínek, že současně s
předmětnou pozemní komunikací budou převedeny do vlastnictví Olomouckého kraje
všechny pozemky pod touto pozemní komunikací a že stavebně-technický stav této
pozemní komunikace bude v době jejího převodu do vlastnictví Olomouckého kraje
odpovídat silnicím III. třídy. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

UZ/2/18/2008

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.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/30/2007, bod
2. 6., ze dne 22. 6. 2007 ve věci vzájemných převodů nemovitostí mezi městysem
Náměšť na Hané a Olomouckým krajem z důvodu nevypořádaných majetkoprávních
vztahů a vyhotovení nového geometrického plánu na zaměření stavby „Silnice
III/44919 Náměšť na Hané – nový úsek silnice“

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1934 ostatní plocha o výměře 1.711 m2
včetně části pozemní komunikace - nyní silnice III/44919 v délce 171 m, částí pozemku
parc. č. 1938 ostatní plocha o výměře 527 m2, dle geometrického plánu č. 89061/2008 ze dne 8. 8. 2008 pozemek parc. č. 1938 díl „f“ ostatní plocha o výměře 70 m2
a pozemek parc. č. 1938 díl „g“ ostatní plocha o výměře 457 m2, vše v k. ú. a obci
Náměšť na Hané, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví městyse Náměšť na Hané
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc.
č. 930/2 orná půda o výměře 223 m2, parc. č. 1879 ostatní plocha o výměře 32 m2 a
parc. č. 1880 ostatní plocha o výměře 60 m2, dle geometrického plánu č. 890-61/2008
ze dne 8. 8. 2008 pozemky parc. č. 930/2 díl „c“ ostatní plocha o výměře 223 m2, parc.
č. 1879 díl „d“ ostatní plocha o výměře 32 m2 sloučené do pozemku parc. č. 1974/2
ostatní plocha o výměře 255 m2 a pozemek parc. č. 1974/6 ostatní plocha o výměře
60 m2, vše v k.ú. a obci Náměšť na Hané, vše z vlastnictví městyse Náměšť na Hané
do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje,
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příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 721/4 ostatní plocha o výměře 260 m2,
parc. č. 721/5 ostatní plocha o výměře 37 m2, parc. č. 725/12 ostatní plocha o výměře
57 m2, parc. č. 725/22 ostatní plocha o výměře 12 m2, parc. č. 725/23 ostatní plocha o
výměře 26 m2, parc. č. 722/3 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 722/4 ostatní
plocha o výměře 6 m2, parc. č. 725/14 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 725/25
ostatní plocha o výměře 84 m2, parc. č. 725/26 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc.
č. 725/27 ostatní plocha o výměře 109 m2, parc. č. 725/28 ostatní plocha o výměře
250 m2, parc. č. 725/29 ostatní plocha o výměře 165 m2, parc. č. 725/30 ostatní
plocha o výměře 194 m2, parc. č. 725/31 ostatní plocha o výměře 40 m2, parc.
č. 725/32 ostatní plocha o výměře 53 m2, parc. č. 725/33 ostatní plocha o výměře
29 m2, parc. č. 725/34 ostatní plocha o výměře 2 m2 a parc. č. 1043 ostatní plocha o
výměře 24 m2, vše v katastrálním území a obci Býškovice z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kaje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Býškovice za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí pozemků parc. č. 725/21 ostatní plocha o výměře 20 m2, parc. č. 725/16 ostatní
plocha o výměře 49 m2, parc. č. 725/13 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc.
č. 725/11 ostatní plocha o výměře 117 m2, parc. č. 725/10 ostatní plocha o výměře
1.106 m2, parc. č. 721/3 ostatní plocha o výměře 146 m2 a parc. č. 725/20 ostatní
plocha o výměře 10 m2, vše v katastrálním území a obci Býškovice z vlastnictví obce
Býškovice do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 332 ost. pl. o výměře 55 m2 a části
pozemku parc. č. 355 ost. pl. o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 377 –
153/2006 ze dne 18. 3. 2008 část pozemku parc. č. 332 díl „b“ o výměře 55 m2 a část
pozemku parc. č. 355 ost. pl. díl „a“ o výměře 25 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 332/2 ost. pl. o výměře 80 m2, částí pozemku parc. č. 332 ost. pl. o celkové
výměře 133 m2, dle geometrického plánu č. 377 – 153/2006 ze dne 18. 3. 2008
pozemky parc. č. 332/3 ost. pl. o výměře 24 m2 a parc. č. 332/4 ost. pl. o výměře
109 m2, vše v k.ú. a obci Bohuňovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce
Bohuňovice za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí
pozemku parc. č. 83/2 ost. pl. o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 327/4 ost. pl. o
výměře 58 m2, dle geometrického plánu č. 377 – 153/2006 ze dne 18. 3. 2008 část
pozemku parc. č. 83/2 díl „d“ o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 327/4 díl „c“ o
výměře 58 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 332/1 ost. pl. o celkové
výměře 18 264 m2, vše v k.ú. a obci Bohuňovice, vše z vlastnictví obce Bohuňovice do
vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatný převod budovy č.p. 12, Nezamyslice, objekt k bydlení na pozemku
parc. č. st. 24/1 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc.
č. st. 25/1 zast. pl., garáže na pozemku parc. č. 149/1 zahrada, pozemků parc. č. st.
24/1 zast. pl. o výměře 459 m2, parc. č. st. 25/1 zast. pl. o výměře 96 m2 a parc.
č. 149/1 zahrada o výměře 608 m2, vše v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, obec
Nezamyslice se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejšími stavbami
(chlévy, stodolou, studnou), s venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Domova „Na Zámku“, příspěvková organizace, do
vlastnictví městyse Nezamyslice za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1024/4 ost. pl. o výměře 568 m2 a parc. č. 1024/5
ost. pl. o výměře 674 m2, oba v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, obec Nezamyslice z
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vlastnictví městyse Nezamyslice do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Domova
„Na Zámku“, příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.5.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 802/1 ost. pl. o celkové výměře
2 908 m2 včetně pozemní komunikace - původního úseku silnice III/31519 v k.ú. Javoří
u Maletína, obec Maletín, dle geometrického plánu č. 92 – 592/2007 ze dne 5. 2. 2008
pozemky parc. č. 802/6 ost. pl. o výměře 798 m2, parc. č. 802/7 ost. pl. o výměře
339 m2, parc. č. 802/8 ost. pl. o výměře 1277 m2 a parc. č. 802/9 ost. pl. o výměře
494 m2 včetně tělesa pozemní komunikace - původního úseku silnice III/31519 v k.ú.
Javoří u Maletína, obec Maletín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Maletín za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc.
č. 193/1 ost. pl. o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 92 – 592/2007 ze dne
5. 2. 2008 pozemek parc. č. 802/10 ost. pl. o výměře 29 m2, části pozemku parc.
č. 802/2 ost. pl. o výměře 209 m2, dle geometrického plánu č. 92 – 592/2007 ze dne
5. 2. 2008 pozemek parc. č. 802/2 ost. pl. o výměře 209 m2, částí pozemků parc. č. 48
ost. pl. o výměře 604 m2, parc. č. 49 ost. pl. o výměře 418 m2, parc. č. st. 54 zast. pl. o
výměře 40 m2, parc. č. 202/1 ost. pl. o výměře 738 m2, parc. č. 202/2 orná půda o
výměře 384 m2, parc. č. 782/1 ost. pl. o výměře 137 m2, pozemku parc. č. 782/2 orná
půda o výměře 142 m2 a části pozemku parc. č. 783 orná půda o výměře 104 m2, dle
geometrického plánu č. 92 – 592/2007 ze dne 5. 2. 2008 pozemky parc. č. 48 díl „o“ o
výměře 604 m2, parc. č. 49 díl „d“ o výměře 418 m2, parc. č. st. 54 díl „c“ o výměře
40 m2, parc. č. 202/1 díl „m“ o výměře 738 m2, parc. č. 202/2 díl „i“ o výměře 384 m2,
parc. č. 782/1 díl „n“ o výměře 137 m2, parc. č. 782/2 díl „g“ o výměře 142 m2 a parc.
č. 783 díl „h“ o výměře 104 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 802/21 ost. pl.
o celkové výměře 2 567 m2, části pozemku parc. č. 50/2 ost. pl. o výměře 69 m2, dle
geometrického plánu č. 92 – 592/2007 ze dne 5. 2. 2008 pozemek parc. č. 802/19 ost.
pl. o výměře 69 m2, částí pozemku parc. č. 802/3 ost. pl. o celkové výměře 211 m2, dle
geometrického plánu č. 92 – 592/2007 ze dne 5. 2. 2008 pozemky parc. č. 802/12 ost.
pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 802/14 ost. pl. o výměře 209 m2, vše v k.ú. Javoří u
Maletína, obec Maletín, vše z vlastnictví obce Maletín do vlastnictví Olomouckého
kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

UZ/2/19/2008

Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2009

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 Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v
roce 2009 dle důvodové zprávy včetně Zásad jednotlivých programů dle Příloh č. 1 - 3
důvodové zprávy

UZ/2/20/2008

Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování neinvestičních
příspěvků v oblasti sportu v roce 2009

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje

Pravidla

Olomouckého
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kraje

pro

poskytování

neinvestičních

příspěvků v oblasti sportu v roce 2009 dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 – 6 důvodové
zprávy

UZ/2/21/2008

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 důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
dle bodu 2 usnesení

oznámení o poskytnutí finančních příspěvků žadatelům

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/2/22/2008

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2009 - oblasti
podpory

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 oblastí podpory v rámci Programu obnovy venkova
2009 v Příloze č. 1 důvodové zprávy

UZ/2/23/2008

Euroregion Glacensis – žádost o poskytnutí půjčky na
předfinancování projektu

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 půjčky Olomouckého kraje ve výši 75 000,- Kč na zajištění
předfinancování projektu „Informační zpravodaj Euroregionu Glacensis“ pro Euroregion
Glacensis se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64224619

UZ/2/24/2008

Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 1. výzvy globálních
grantů Olomouckého kraje realizovaných při Operačním
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
3.

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

4.

s c h v a l u j e seznam grantových projektů doporučených k obdržení finanční
podpory dle Přílohy č. 1 – 3 důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e seznam grantových projektů nedoporučených k obdržení finanční
podpory, seznam grantových projektů vyřazených z procesu hodnocení, seznam
grantových projektů vyřazených z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti a formálních
náležitostí dle Přílohy č. 1 – 3 důvodové zprávy

6.

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

7.

schvaluje

uzavření „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli
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grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 1 – 3
důvodové zprávy
8.

z m o c ň u j e Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje, k uzavření a
podpisu „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli grantových projektů
doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 1 – 3 důvodové zprávy

UZ/2/25/2008

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok
2009

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 "Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2009" dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 důvodové zprávy

UZ/2/26/2008

Zřízení Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční
období 2008 - 2012

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

z ř i z u j e s účinností od 17. 12. 2008 následující výbory Zastupitelstva
Olomouckého kraje:
a) Finanční výbor,
b) Kontrolní výbor,
c) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
d) Výbor pro regionální rozvoj,
e) Výbor pro zdravotnictví,
f) Výbor pro rozvoj cestovního ruchu

3.

u k l á d á předložit návrh personálního složení výborů Zastupitelstva Olomouckého
kraje pro možnost volby členů výboru

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: 20. 2. 2009
4.

b e r e n a v ě d o m í informaci o zřízených Komisích Rady Olomouckého kraje

UZ/2/27/2008

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
(poslední zápisy z roku 2008)

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

vědomí

zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého

a) Zápis z 26. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 21. 8. 2008
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b) Zápis z 31. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 18. 9. 2008
c) Zápis z 23. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 22. 9. 2008
d) Zápis z 27. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 2. 10. 2008
e) Zápis z 24. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 6. - 7. 10. 2008

UZ/2/28/2008

Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

z v o l i l o Ing. Pavla Drmolu, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava s účinností od 17. 12. 2008

V Olomouci dne 17. 12. 2008

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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