USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 29. 6. 2009
UZ/6/1/2009

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 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 29. 6. 2009

UZ/6/2/2009

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím Olomouckého
kraje a Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na
odstraňování následků mimořádné události a krizové situace
z června 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 poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím Olomouckého kraje a
Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na odstraňování následků
mimořádné události a krizové situace dle důvodové zprávy

3.

v y s l o v u j e poděkování všem složkám integrovaného záchranného systému,
starostům obcí a dobrovolníkům za příkladnou spolupráci při řešení a likvidaci následků
mimořádné události a krizové situace v Olomouckém kraji

4.

v y s l o v u j e poděkování Vládě České republiky za rychlé poskytnutí první
finanční pomoci postiženým územím Olomouckého kraje

5.

v y s l o v u j e hlubokou lítost nad ztrátou lidských životů, které si vyžádaly povodně
nejen v Olomouckém kraji a vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým

UZ/6/3/2009

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 4. 6. 2009 dle důvodové zprávy

2.

p r o d l u ž u j e termíny plnění svých usnesení dle důvodové zprávy

UZ/6/4/2009

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

UZ/6/5/2009

na

vědomí

zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad
Moravou
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
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2.

s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. S-2008/1996/OŽPZ ze dne
15. 10. 2008 o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda
nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČ: 00303313 dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě S-2008/1996/OŽPZ ze dne
15. 10. 2008 dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/6/6/2009

Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce Euroregionu Praděd

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 Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky na
předfinancování administrace Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční
spolupráce 2007-2013 mezi Olomouckým krajem a Euroregionem Praděd, se sídlem
Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 69594074 dle důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
2 usnesení

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky dle bodu

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/6/7/2009

Grantová schémata Olomouckého kraje v rámci SROP – dodatky
ke smlouvám

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 vzorový dodatek ke Smlouvám o poskytnutí finanční podpory na
akce v rámci grantových schémat Olomouckého kraje při Společném regionálním
operačním programu dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky ke Smlouvám o poskytnutí finanční podpory na
akce v rámci grantových schémat Olomouckého kraje při Společném regionálním
operačním programu dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/6/8/2009

Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke
smlouvám

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) předměty dodatků ke Smlouvám o realizaci grantového projektu v rámci globálních
grantů
Olomouckého
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost dle důvodové zprávy,
b) znění vzorového dodatku ke Smlouvám o realizaci grantového projektu v rámci
globálních grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle důvodové zprávy,

3.

zmocňuje

Radu Olomouckého kraje ke schvalování dodatků ke Smlouvám o
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realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle důvodové zprávy
4.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky ke Smlouvám o realizaci grantového projektu v
rámci globálních grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/6/9/2009

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

UZ/6/10/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny

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.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 4 a Příloze č. 5

UZ/6/11/2009

Rozpočet Olomouckého
DODATEK

kraje

2009

-

rozpočtové

změny

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 rozpočtové změny v Příloze č. 2

UZ/6/12/2009

Rozpočet Olomouckého kraje - plnění rozpočtu k 31. 5. 2009

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí

plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 5. 2009
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UZ/6/13/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - 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.

schvaluje
předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené
Přílohy č. 1 včetně příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v částce 1 485 000 Kč

3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí významných projektů
dle bodu 2 usnesení v termínu do 30. 7. 2009

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: 25. 9. 2009
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

UZ/6/14/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - 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/6/15/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - 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/6/16/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK č. 2

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
2.

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

UZ/6/17/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - žádosti o dotace a půjčky

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.

n e s c h v a l u j e poskytnutí dotací městu Šternberk, obcím Zámrsky, Křtomil,
Suchonice, a Univerzitě Palackého dle důvodové zprávy

3.

schvaluje
zprávy

UZ/6/18/2009

poskytnutí dotace obci Jesenec ve výši 25 000 Kč dle důvodové

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - žádost o půjčku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) poskytnutí bezúročné půjčky obci Dubicko ve výši 500 000,- Kč dle důvodové zprávy
b) poskytnutí bezúročné půjčky obci Bílá Voda ve výši 6 940 000,- Kč dle důvodové
zprávy

UZ/6/19/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - 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 poskytnutí bezúročné půjčky městu Kostelec na Hané ve výši
10 500 000,- Kč se splatností nejpozději do 31. 12. 2010

UZ/6/20/2009

Vzdání se práva a prominutí pohledávky Odborného léčebného
ústavu Paseka, Paseka 145, 783 97 Paseka, příspěvková
organizace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

vzdává se práva a promíjí
pohledávku Odborného léčebného
ústavu Paseka, Paseka 145, 783 97 Paseka, příspěvková organizace, dle důvodové
zprávy

UZ/6/21/2009

Změna v zajištění dopravní obslužnosti kraje ve veřejné linkové
dopravě zajišťované v závazku veřejné služby na linkách 780
252 a 780 255 od 1. 7. 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 změnu v zajištění dopravní obslužnosti území kraje veřejnou linkovou
dopravou na linkách 780 252 a 780 255 od 1. 7. 2009

UZ/6/22/2009

Upřesnění použití příspěvku na úhradu nákladů, souvisejících s
provozem vojenského újezdu Libavá – na opravu silnice III. třídy
Velká Bystřice ve směru na Hlubočky

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.

s c h v a l u j e přidělení 1.600 tis. Kč městu Velká Bystřice na úhradu nákladů,
souvisejících s provozem vojenského újezdu Libavá – na opravu silnice III. třídy Velká
Bystřice ve směru na Hlubočky

UZ/6/23/2009

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/24/19/2008, bod
3.1., ze dne 24. 9. 2008 ve věci odprodeje pozemků parc. č. 1449/3 o výměře
20 061 m2, parc. č. 1449/11 o výměře 29 503 m2, parc. č. 1451/3 o výměře 778 m2 a
parc. č. 2431/1 o výměře 2347 m2, vše trvalý travní porost, vše v k.ú. a obci Hranice,
do vlastnictví pana Karla Trebichavského z důvodu jeho odstoupení od záměru
odkoupit předmětné nemovitosti

3.

schvaluje
3.1.
odprodej pozemků parc. č. 1449/3 o výměře 20 061 m2, parc. č. 1449/11 o
výměře 29 503 m2, parc. č. 1451/3 o výměře 778 m2 a parc. č. 2431/1 o výměře
2347 m2, vše trvalý travní porost, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (nyní z hospodaření) Střední lesnické školy, Hranice,
Jurikova 588, do vlastnictví paní Dagmar Trebichavské za kupní cenu ve výši
640 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 2 000,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena bude
uhrazena nejpozději do 4 měsíců od schválení této dispozice Zastupitelstvem
Olomouckého kraje.
3.2.
odprodej části pozemku parc. č. 829/3 ost. pl. o výměře 549 m2 v k.ú. Hynčice
pod Sušinou, obec Staré Město, dle geometrického plánu č. 369 – 168/2008 ze dne
25. 8. 2008 pozemek parc. č. 829/7 ost. pl. o výměře 549 m2 v k.ú. Hynčice pod
Sušinou, obec Staré Město, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (nyní z
hospodaření) Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, do vlastnictví
společnosti BERST – vleky Hynčice s.r.o. za kupní cenu ve výši 21 985,- Kč a za
podmínky, že nabyvatel provede na vlastní náklady oplocení předmětného pozemku.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 11 277,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Nabyvatel provede na vlastní náklady oplocení pozemku.
3.3.
odprodej části pozemku parc. č. 1577/30 ost. pl. o výměře 7 m2, dle
geometrického plánu č. 2136 – 863/2008 ze dne 7. 11. 2008 pozemek parc. č. 1577/45
ost. pl. o výměře 7 m2, v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(nyní z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
podílového spoluvlastnictví paní Jitky Koňaříkové (id. 1/2) a pana Lukáše Koňaříka (id.
1/2) za kupní cenu v celkové výši 2 800,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 986,- Kč, a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

4.

nevyhovuje žádosti
4.1.
pana Michala Cepka a společnosti PROBI Invest, a.s. o odprodej pozemků
parc. č. 1449/3 o výměře 20 061 m2, parc. č. 1449/11 o výměře 29 503 m2, parc.
č. 1451/3 o výměře 778 m2 a parc. č. 2431/1 o výměře 2347 m2, vše trvalý travní
porost, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (nyní
z hospodaření) Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, z důvodu jejich
odprodeje jinému zájemci
4.2.

Ing. Tomáše Frice o odprodej části pozemku parc. č. 2431/1 trvalý travní
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porost o výměře cca 1 200 m2 v k.ú. a obci Hranice, popřípadě o vybudování
přístupové komunikace na částech pozemků parc. č. 2431/1 a parc. č. 2431/4, oba v
k.ú. a obci Hranice, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (nyní z hospodaření)
Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, z důvodu odprodeje předmětných
nemovitostí v k.ú. a obci Hranice jako celku jinému zájemci
4.3.
společnosti TRNY s.r.o. o odprodej částí pozemků parc. č. 959/20 ost. pl. a
parc. č. 959/21 ost. pl. o celkové výměře 250 m2, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
oba z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (nyní z hospodaření) Základní
umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, z důvodů jejich potřebnosti pro
realizaci investičních akcí „Morava Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II.B etapa PPO“
a s akcí „Protipovodňová opatření II.B etapa – související investice“

UZ/6/24/2009

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/19/28/2007 ze dne
10. 9. 2007, a to v části odkoupení pozemků parc. č. 783/54 ost. pl. o výměře 18 m2,
parc. č. 783/55 ost. pl. o výměře 35 m2, parc. č. 783/56 ost. pl. o výměře 53 m2, parc.
č. 786/44 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 786/45 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc.
č. 786/46 ost. pl. o výměře 47 m2, vše v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou z podílového
spoluvlastnictví Ing. Jiřího Beneše (id. 1/2) a paní Magdaleny Mráčkové (id. 1/2) z
důvodu změny vlastníka předmětných pozemků
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. 1133/27 ost. pl. o výměře 106 m2
v k.ú. a obci Červenka z vlastnictví Ing. Antonína Lilka z důvodu změny výše kupní
ceny
2.3.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007 ze dne
10. 9. 2007, a to v části odkoupení pozemku parc. č. 1151/36 ost. pl. o výměře 168 m2
v k.ú. a obci Senice na Hané z vlastnictví paní Jiřiny Kvapilové z důvodů změny
výměry pozemku a změny výše kupní ceny
2.4.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/17/2007, bod 4., ze dne
27. 4. 2007 ve věci odkoupení pozemků v k.ú. a obci Náměšť na Hané z důvodů
změny geometrického plánu a nesouhlasu většiny vlastníků s kupní cenou
2.5.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007, bod 3.62., ze
dne 10. 9. 2007 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení částí pozemků parc. č. 684/9 ostatní plocha o výměře 201 m2 a parc.
č. 649/4 ostatní plocha o výměře 115 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov
mezi manželi Ladislavem a Dagmar Adámkovými jako budoucími prodávajícími a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny termínu uzavření řádné
kupní smlouvy
2.6.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007, bod 3.10., ze
dne 10. 9. 2007 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení části pozemku parc. č. 694/2 orná půda o výměře 464 m2 v k.ú. Kozlovice u
Přerova, obec Přerov mezi Annou Polívkovou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětného
pozemku
2.7.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/22/2008 dne
25. 6. 2008, bod 7. dle tabulky uvedené v důvodové zprávě, ve věci uzavření smlouvy
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o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků ve zjednodušené
evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1056/2 o výměře 147 m2,
parc. č. 1054 o výměře 131 m2, parc. č. 622/1 o výměře 191 m2, parc. č. 621/2 o
výměře 97 m2 a parc. č. 588/2 o výměře 283 m2, vše v k.ú. a obci Ptení mezi
Jaroslavem Fajstlem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětných pozemků
2.8.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/22/2008 dne
25. 6. 2008, bod 7. dle tabulky uvedené v důvodové zprávě, ve věci uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na budoucí částí pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1114/3 o výměře 165 m2 a parc. č. 608 o
výměře 130 m2, vše v k.ú. a obci Ptení mezi manželi Jaroslavou a Františkem
Sekaninovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím z důvodu zániku společného jmění manželů k předmětným pozemkům
2.9.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/22/2006 ze dne
13. 12. 2006, bod č. 4.63., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část
pozemku parc. č. 1134 o výměře 44 m2 (pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela
původ Pozemkový katastr) v k.ú. Ohrozim, obec Ohrozim mezi MUDr. Markem Honkou
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu
nepotřebnosti pozemku pro stavbu „Silnice II/150 Ohrozim – obchvat“ v souladu se
změnou rozsahu trvalého záboru stavby
2.10.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/20/2008 ze dne
24. 9. 2008, a to v části odkoupení pozemku parc. č. 3221 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú.
a obci Velký Týnec ze společného jmění manželů Davydovových z důvodu změny
vlastníka předmětného pozemku
3.

schvaluje
3.1.
odkoupení pozemků parc. č. 783/54 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 783/55
ost. pl. o výměře 35 m2, parc. č. 783/56 ost. pl. o výměře 53 m2, parc. č. 786/44 ost. pl.
o výměře 14 m2, parc. č. 786/45 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 786/46 ost. pl. o
výměře 47 m2, vše v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou z vlastnictví Ing. Jiřího Beneše
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro správu Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 7 000,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2.
odkoupení pozemku parc. č. 1133/27 ost. pl. o výměře 106 m2 v k.ú. a obci
Červenka z vlastnictví Ing. Antonína Lilka do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu ve výši 4 450,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3.
odkoupení pozemku parc. č. 1151/39 ost. pl. o výměře 56 m2 v k.ú. a obci
Senice na Hané z vlastnictví paní Jiřiny Kvapilové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu ve výši 2 240,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
odkoupení části pozemku parc. č. 930/1 orná půda o výměře 592 m2, dle
geometrického plánu č. 890-61/2008 ze dne 8. 8. 2008 pozemek parc. č. 1974/1
ostatní plocha o výměře 592 m2, v k.ú. a obci Náměšť na Hané ze společného jmění
manželů Karla Adamíka a Vlasty Adamíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu ve výši 44.400,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
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vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5.
odkoupení části pozemku parc. č. 1221/31 orná půda o výměře 427 m2, dle
geometrického plánu č. 890-61/2008 ze dne 8. 8. 2008 pozemek parc. č. 1974/7
ostatní plocha o výměře 427 m2, v k.ú. a obci Náměšť na Hané z vlastnictví
MUDr. Zdeňky Maixnerové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 32.025,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
3.6.
odkoupení části pozemku parc. č. 1221/30 orná půda o výměře 3570 m2, dle
geometrického plánu č. 890-61/2008 ze dne 8. 8. 2008 pozemek parc. č. 1974/8
ostatní plocha o výměře 3.570 m2, v k.ú. a obci Náměšť na Hané z vlastnictví Josefa
Navrátila do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro
Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši
267.750,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.7.
odkoupení pozemku parc. č. 32/21 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velký
Týnec z vlastnictví pana Josefa Davydova do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu ve výši 5 600,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
odkoupení pozemku parc. č. 783/84 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. a obci
Měrovice nad Hanou z podílového spoluvlastnictví paní Jitky Pankové (id. 1/2) a
Ing. Jiřího Voženílka (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 640,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.9.
odkoupení pozemku parc. č. 2981/10 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. a obci
Mohelnice z podílového spoluvlastnictví paní Drahomíry Kohlové (id. 1/2) a pana Jiřího
Kohla (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro
Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši
1 060,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.10.
odkoupení části pozemku parc. č. 1439 ost. pl. o výměře 10 m2, dle
geometrického plánu č. 1274-40409/2007 ze dne 19.5.2008 pozemek parc. č. 329/10
ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, obec Troubky, z vlastnictví paní
Marie Tvrdé do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro
Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši
1 510,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.11.
odkoupení pozemku parc. č. 1310 zahrada o výměře 272 m2 v k.ú. a obci
Moravský Beroun z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 7 980,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.12.
výkupy pozemků, zastavěných silnicemi II. a III. třídy, z vlastnictví třetích osob
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
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příspěvková organizace, za kupní ceny rovnající se cenám úředním, stanoveným
znaleckými posudky, minimálně ve výši 40,- Kč/m2 dle tabulky uvedené v příloze č. 1
důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.13.
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na budoucí odkoupení
malých nevyužitelných zbytkových částí pozemků, částí pozemků mezi silnicí a
Ptenským potokem, celých pozemků a zbytkových částí pozemků u křižovatek
potřebných k realizaci stavby „Obchvat obce Ptení komunikací III. třídy“ v katastrální
územím Ptení dle tabulky uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy za dohodnutou
kupní cenu ve výši 20,- Kč/m2. Smlouvy o budoucích kupních smlouvách na tyto části
pozemků (pozemky) budou uzavřeny pouze na základě výslovného požadavku
vlastníků. Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Obchvat obce Ptení komunikací III. třídy“
kolaudována. 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.
4.

schvaluje
4.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 684/9 ostatní plocha o výměře 201 m2 a parc. č. 649/4 ostatní plocha
o výměře 115 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi manželi
Ladislavem a Dagmar Adamkovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena před
zahájením stavebních prací na stavbě „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV Kozlovic“. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 300,- Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu
Olomouckého kraje.
4.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku parc. č. 694/2 orná půda o výměře
464 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Jiřinou Kubovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku parc. č. 694/2 orná půda o výměře
464 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Olgou Pokornou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku parc. č. 694/2 orná půda o výměře
464 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Milanem Polívkou 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 „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova
IV – Kozlovic“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou
zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků
bude sjednána ve výši 300,- Kč/m2. 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.

5.

schvaluje
5.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 1056/2 o výměře 147 m2, parc. č. 1054 o výměře 131 m2, parc. č. 622/1 o výměře
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191 m2, parc. č. 621/2 o výměře 97 m2 a parc. č. 588/2 o výměře 283 m2, vše v k.ú. a
obci Ptení mezi manželi Rostislavem a Miloslavou Trochtovými jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1114/3 o výměře 165 m2 a parc. č. 608 o
výměře 130 m2, vše v k.ú. a obci Ptení mezi Jaroslavou Sekaninovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1114/3 o výměře 165 m2 a parc. č. 608 o
výměře 130 m2, vše v k.ú. a obci Ptení mezi Františkem Sekaninou 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 „Obchvat obce Ptení komunikace III.
třídy“, kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude
sjednána ve výši 50,- Kč/m2. 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.
6.

n e a k c e p t u j e nabídku Zlínského kraje na odkoupení pozemků parc. č. 885/4
ost. pl. o výměře 690 m2, parc. č. 887/2 ost. pl. o výměře 571 m2, parc. č. 887/3 ost. pl.
o výměře 192 m2 a parc. č. 887/7 ost. pl. o výměře 124 m2 a budovy technická
vybavenost s pozemkem parc. č. st. 1275 zast. pl. o výměře 21 m2, vše v k.ú. a obci
Uherské Hradiště, vše z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví Olomouckého kraje za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, a to z důvodu jejich nepotřebnosti pro Olomoucký
kraj

UZ/6/25/2009

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 části pozemku parc. č. 2288/3 ost. pl. o výměře 62 m2, dle
geometrického plánu č. 1658 – 3/2009 ze dne 26. 1. 2009 pozemek parc. č. 2288/24
ost. pl. o výměře 62 m2, v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví města Uničova. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod stavebních objektů SO 410 D1 Osvětlení upravovaného
přechodu v Polkovicích a SO 410 D2 Osvětlení ostrůvku na vjezdu do Polkovic, vše v
k.ú. Polkovice, obec Polkovice, které byly vybudovány v rámci investiční akce „Silnice
II/367 Bedihošť-Kojetín, stavební úpravy v km 5,146-23,279“, z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví obce Polkovice
2.3.
bezúplatný převod stavebního objektu „SO 103 část B D1 Silnice II/434, úsek
Hrubčice – Tovačov, autobusová zastávka“ v k.ú. Tovačov, obec Tovačov, který byl
vybudován v rámci investiční akce „Silnice II/434 Bedihošť - Troubky, stavební úpravy
silnice v km 0,000 – 13,280“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Ivaň
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2.4.
bezúplatný převod stavebního objektu „SO 402 D1 Osvětlení ostrůvku na
vjezdu do Čehovic“ v k.ú. Čehovice, obec Čehovice, který byl vybudován v rámci
investiční akce „Silnice II/367 Bedihošť-Kojetín, stavební úpravy v km 5,146-23,279“, z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Čehovice
2.5.
bezúplatný převod stavebního objektu „SO 404 D1 Osvětlení ostrůvku na
vjezdu do Čelčic“ v k.ú. Čelčice, obec Čelčice, který byl vybudován v rámci investiční
akce „Silnice II/367 Bedihošť-Kojetín, stavební úpravy v km 5,146-23,279“, z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví obce Čelčice
2.6.
bezúplatný převod stavebních objektů „SO 414 D1 Osvětlení upravovaného
přechodu v Kojetíně“, „SO 414 D2 Osvětlení upravovaného přechodu v Kojetíně“ a „SO
414 D4 Osvětlení nového přechodu v Kojetíně“, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, které
byly vybudovány v rámci investiční akce „Silnice II/367 Bedihošť-Kojetín, stavební
úpravy v km 5,146-23,279“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města
Kojetína
2.7.
bezúplatný převod stavebního objektu „SO 408 D1 Osvětlení přechodu a
ostrůvku pro přecházení v Obědkovicích“ v k.ú. Obědkovice, obec Obědkovice, který
byl vybudován v rámci investiční akce „Silnice II/367 Bedihošť-Kojetín, stavební úpravy
v km 5,146-23,279“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Obědkovice
2.8.
bezúplatný převod stavebních objektů „SO 412 D1 Osvětlení upravovaného
přechodu v Uhřičicích“ v k.ú. Uhřičice, „SO 412 D2 Osvětlení ostrůvku na vjezdu do
Uhřičic“ v k.ú. Uhřičice a k.ú. Kojetín a „SO 112 Silnice II/367 úsek Uhřičice
(chodníkové obrubníky a jejich osazení)“ v k.ú. Uhřičice, které byly vybudovány v rámci
investiční akce „Silnice II/367 Bedihošť-Kojetín, stavební úpravy v km 5,146-23,279“, z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Uhřičice
2.9.
bezúplatný převod stavebního objektu „SO 406 D1 Osvětlení ostrůvku na
vjezdu do Klenovic“ v k.ú. Klenovice na Hané, obec Klenovice na Hané, který byl
vybudován v rámci investiční akce „Silnice II/367 Bedihošť-Kojetín, stavební úpravy v
km 5,146-23,279“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Klenovice na
Hané
2.10.
bezúplatný převod stavby mostu č. 55 přes řeku Bystřici včetně pozemní
komunikace na tomto mostu v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy (z hospodaření) Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc,
Kavaleristů 6, do vlastnictví statutárního města Olomouce
2.11.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 959/21 ost. pl. o výměře cca 300 m2 včetně pozemní
komunikace v k.ú. Hodolany, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným. Darovací
smlouva bude uzavřena po dokončení stavby „Protipovodňová opatření II. B etapa –
související investice“ a po vyhotovení geometrického plánu, nejpozději však do
31. 12. 2014. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.12.
bezúplatný převod pozemní komunikace, původně silnice III. třídy č. 44613
Chomoutov, Štěpánov – Hnojice v délce 1,190 km, od km 1,123 – začátek nové trasy
přeložka silnice III/44613 (ve vzdálenosti 1123 m od UZ 2422A056) do km 2,313
křižovatka se silnicí č. III/44612 (UZ 2422A148), vyřazené ze silniční sítě, včetně
pozemků parc. č. 1854/1 ostatní plocha o výměře 2 588 m2 a parc. č. 1855/1 ostatní
plocha o výměře 7 060 m2, vše v katastrálním území Štěpánov u Olomouce, obec
Štěpánov, pozemní komunikace, původně silnice III. třídy č. 44614 Štěpánov –
příjezdná v délce 2,504 km – křižovatka se silnicí č. III/44613 (UZ 2422A147) do km
2,504 – křižovatka se silnicí č. III/44613 v obci (UZ 2422A149), vyřazené ze silniční
sítě, včetně pozemků parc. č. 1380 ostatní plocha o výměře 1 377 m2 a parc. č. 1852
ostatní plocha o výměře 12 831 m2, vše v katastrálním území Štěpánov u Olomouce,
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obec Štěpánov, a pozemní komunikace, původně silnice III. třídy č. 4468 Šternberk –
Štarnov –Březce – Chomoutov v délce 2,092 km, koncový úsek silnice od km 5,899
křižovatka se silnicí č. III/44612 (UZ 2422A199) do km 7,991 – křižovatka se silnicí
č. II/446 (UZ 2422A055), vyřazené ze silniční sítě, včetně části pozemku parc. č. 261
ostatní plocha o výměře 5 342 m2, dle geometrického plánu č. 96-106/2004 ze dne
24.5.2004 pozemek parc. č. 261/2 ostatní plocha o výměře 5 342 m2, a pozemku parc.
č. 337 ostatní plocha o výměře 20 364 m2, vše v katastrálním území Březce, obec
Štěpánov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Štěpánov.
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.13.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2119/2 ostatní plocha o výměře 38 m2 v
k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města
Šumperk. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.14.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemní komunikace – silnice III/31231 (úsek od km staničení 7,030 po km
staničení 11,094) se všemi součástmi a příslušenstvím a části pozemku parc. č. 592
ost. pl. o výměře cca 2 400 m2 v k.ú. a obci Janoušov, pozemku parc. č. 1331 ost. pl. o
výměře 22 198 m2 v k.ú. Jakubovice u Šumperka, obec Jakubovice a pozemku parc.
č. 1913 ost. pl. o výměře 27159 m2 v k.ú. Písařov a obci Písařov, mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a Lesy České republiky, s.p. jako budoucím
obdarovaným. Řádná 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 vlastnického práva včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.15.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 1892/6 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc.
č. 1892/10 ost. pl. o výměře 112 m2, oba v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví obce Vikýřovice. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.16.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemní komunikace – nyní silnice III/31230 (úsek od km staničení 3,070 po km
staničení 13,236) včetně mostů a všech součástí a příslušenství, pozemku parc. č. 735
ost. pl. o výměře 82332 m2 v k.ú. Vysoký Potok, obec Malá Morava, pozemků parc.
č. 1865 ost. pl. o výměře 1 966 m2, parc. č. 1866 ost. pl. o výměře 906 m2, parc.
č. 1867 ost. pl. o výměře 7 329 m2, parc. č. 1871 ost. pl. o výměře 500 m2, parc.
č. 1872 ost. pl. o výměře 2 519 m2, parc. č. 1875 ost.pl. o výměře 5 223 m2, parc.
č. 1878 ost. pl. o výměře 1 910 m2, parc č. 1882 ost. pl. o výměře 5 325 m2, parc.
č. 1883 ost. pl. o výměře 1 743 m2, parc. č. 1886 ost. pl. o výměře 1 607 m2, parc
č. 1887 ost. pl. o výměře 2 784 m2, parc č. 1890 ost. pl. o výměře 2 901 m2 a parc.
č. 1891 ost. pl. o výměře 21 m2, vše v k.ú. a obci Písařov mezi Olomouckým krajem
jako budoucím dárcem a Lesy České republiky, s.p. jako budoucím obdarovaným.
Řádná 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 vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.17.
směnu pozemků parc. č. 1100/1 ost. pl. o výměře 2 788 m2, parc. č. 1125/4
ost. pl. o výměře 46 m2 a parc. č. 1125/5 ost. pl. o výměře 131 m2, vše v k.ú. a obci
Kopřivná, pozemků parc. č. 650/3 ost. pl. o výměře 580 m2, parc. č. 650/6 ost. pl. o
výměře 110 m2 a parc. č. 650/8 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k.ú. Hynčice nad
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Moravou, obec Hanušovice, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za id.
1/2 pozemku parc. č. 1099/4 ost. pl. o výměře 940 m2, id. 1/2 pozemku parc. č. 1107/2
ost. pl. o výměře 3 m2, pozemky parc. č. 1092/2 ost. pl. o výměře 41 m2, parc.
č. 1212/8 ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č. 1212/10 ost. pl. o výměře 74 m2, parc.
č. 1212/12 ost. pl. o výměře 105 m2 a parc. č. 1212/14 ost. pl. o výměře 28 m2, vše v
k.ú. a obci Kopřivná, pozemky parc. č. 135/2 ost. pl. o výměře 2 072 m2, parc. č. 135/6
ost. pl. o výměře 341 m2, parc. č. 139/4 ost. pl. o výměře 32 m2, parc. č. 140/2 ost. pl.
o výměře 175 m2, parc. č. 142/2 ost. pl. o výměře 388 m2, parc. č. 641/9 ost. pl. o
výměře 10 m2, vše v k.ú. Hynčice nad Moravou, obec Hanušovice a pozemek parc.
č. 2720/78 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velké Losiny, vše ve vlastnictví ČR Lesů České republiky, s.p. bez finančního vyrovnání. Nabyvatelé uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.

UZ/6/26/2009

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
2.1.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1619/1 ost. pl. o výměře 187 m2 a
parc. č. 1625 ost. pl. o výměře 275 m2, dle geometrického plánu č. 131 -797/2008 ze
dne 27. 1. 2009 pozemky parc. č. 1619/1 díl „a“ o výměře 187 m2 a parc. č. 1625 díl
„b“ o 275 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1486/27 ost. pl. o celkové
výměře 562 m2, vše v k.ú. a obci Hraničné Petrovice, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Hraničné Petrovice. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 283 ost. pl. o výměře 15 m2, dle
geometrického plánu č. 450 – 54/2009 pozemek parc. č. 283 díl „a“ o výměře 15 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 365 ost. pl. o celkové výměře 1 995 m2, v k.ú.
Brníčko, obec Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města
Uničova. 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 pozemku parc. č. 21/2 ost. pl. o výměře 214 m2 v k.ú.
Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Klíče – centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního
města Olomouce. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

UZ/6/27/2009

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.

schvaluje
2.1.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 439 ost. pl. o výměře 80 m2, části
pozemku parc. č. 2259/1 ost. pl. o výměře 81 m2 a částí pozemku parc. č. 2288/8 ost.
pl. o celkové výměře 83 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, dle geometrického plánu č. 1499
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– 144/2007 pozemky parc. č. 439/2 ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č. 2259/3 ost. pl. o
výměře 81 m2, parc. č. 2288/21 ost. pl. o výměře 54 m2 a parc. č. 2288/23 ost. pl. o
výměře 29 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, vše z vlastnictví města Uničova do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 806 ost. pl. o výměře 2916 m2 v k.ú.
Polom u Hranic, obec Polom 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.
2.3.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 864/15 ost. pl. o výměře 58 m2 v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 537 m2,
pozemků parc. č. 864/13 ost. pl. o výměře 1 443 m2, parc. č. 866/5 ost. pl. o výměře
189 m2 a parc. č. 868/11 ost. pl. o výměře 514 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, dle geometrického plánu č. 1434 –349/2007 ze dne 23. 11. 2007 pozemky
parc. č. 615/1 díl „a“ o výměře 537 m2, parc. č. 864/13 ost. pl. o výměře 1 443 m2,
parc. č. 866/5 ost. pl. o výměře 189 m2 a parc. č. 868/11 ost. pl. o výměře 514 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 864/13 ost. pl. o celkové výměře 2 683 m2,
vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, částí pozemku parc. č. 614/1 o celkové výměře
6 388 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1493 –
34/2008 ze dne 28. 3. 2008 pozemky parc. č. 614/24 ost. pl. o výměře 3 049 m2 parc.
č. 614/26 ost. pl. o výměře 3 339 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, pozemku
parc. č. 1291 ost. pl. o výměře 6 940 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, pozemku parc.
č. 389/32 ost. pl. o výměře 566 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc,
spoluvlastnických podílů (id. 1/2) k pozemkům parc. č. 418/1 ost. pl. o výměře 554 m2
a parc. č. 418/2 ost. pl. o výměře 580 m2, oba v k.ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc, a spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 295 ost. pl. o výměře
2 142 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, vše z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje
pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 418/1
ost. pl. o výměře 554 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví obce
Ústín do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 2578/1 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 2578/3 ostatní
plocha o výměře 15 m2, parc. č. 2578/4 ostatní plocha o výměře 31 m2, parc. č. 2579
trvalý travní porost o výměře 161 m2, parc. č. 5023 ostatní plocha o výměře 2.301m2,
parc. č. 7152/1 ostatní plocha o výměře 536 m2, parc. č. 7152/2 ostatní plocha o
výměře 1.379 m2, pozemku parc. č. 7152/3 ostatní plocha o výměře 195 m2, a části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad
(GP) parc. č. 5253 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, a dále částí
pozemků parc. č. 208/2 ostatní plocha o výměře 230 m2, parc. č. 213 ostatní plocha o
výměře 246 m2, parc. č. 458/1 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 458/2 ostatní
plocha o výměře 59 m2, parc. č. 626 orná půda o výměře 107 m2, parc. č. 627 trvalý
travní porost o výměře 24 m2, parc. č. 684/1 ostatní plocha o výměře 3.191 m2,
pozemku parc. č. 684/23 ostatní plocha o výměře 153 m2, pozemku parc. č. 684/24
ostatní plocha o výměře 5 m2, částí pozemků parc. č. 694/1 orná půda o výměře
198 m2, parc. č. 712 orná půda o výměře 124 m2, parc. č. 775 orná půda o výměře
195 m2, parc. č. 784 orná půda o výměře 434 m2, parc. č. 801 orná půda o výměře
276 m2, parc. č. 802 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 947/1 ostatní plocha o
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výměře 178 m2, parc. č. 947/2 ostatní plocha o výměře 401 m2, parc. č. 947/3 ostatní
plocha o výměře 110 m2, parc. č. 947/4 ostatní plocha o výměře 107 m2, parc.
č. 947/5 ostatní plocha o výměře 24 m2, parc. č. 947/9 ostatní plocha o výměře 7 m2,
parc. č. 947/10 ostatní plocha o výměře 177 m2, parc. č. 947/11 ostatní plocha o
výměře 276 m2, parc. č. 947/12 ostatní plocha o výměře 472 m2 a parc. č. 820/1 orná
půda o výměře 1.757 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi statutárním
městem Přerovem jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova
IV - Kozlovic“ kolaudována za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou
zastavěny silnicí 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.
2.6.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1276 trvalý travní porost o výměře
392 m2, dle geometrického plánu č. 326 - 54/2007 ze dne 18. 12. 2007 pozemek parc.
č. 1276 díl „a“ o výměře 392 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2303/1 ost. pl. o
celkové výměře 37 440 m2, v k.ú. a obci Jívová, z vlastnictví obce Jívová do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

UZ/6/28/2009

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/20/40/2007 ze dne
10. 12. 2007, bod 2.1., ve věci vzájemných bezúplatných převodů nemovitostí mezi
obcí Těšetice a Olomouckým krajem z důvodu nemožnosti zapsat předmětný
geometrický plán do katastru nemovitostí

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 386/3 ostatní plocha o výměře
670 m2, dle geometrického plánu č. 382-182/2008 ze dne 12. 8. 2008 pozemky parc.
č. 386/13 ostatní plocha o výměře 256 m2, parc. č. 386/14 ostatní plocha o výměře
184 m2, parc. č. 386/15 ostatní plocha o výměře 11 m2, parc. č. 386/16 ostatní plocha
o výměře 19 m2 a parc. č. 386/17 ostatní plocha o výměře 200 m2, vše v katastrálním
území Těšetice u Olomouce, obec Těšetice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Těšetice za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 351/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 a části pozemku
parc. č. 351/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 382-182/2008
ze dne 12. 8. 2008 pozemku parc. č. 351/2 díl „b“ ostatní plocha o výměře 2 m2 a parc.
č. 351/4 díl „c“ ostatní plocha o výměře 1 m2, oba díly sloučeny do pozemku parc.
č. 386/4, vše v katastrálním území Těšetice u Olomouce, obec Těšetice, pozemků
parc. č. 257/4 ostatní plocha o výměře 41 m2, parc. č. 257/5 ostatní plocha o výměře
15 m2, parc. č. 257/7 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 257/8 ostatní plocha o
výměře 6 m2, parc. č. 257/27 ostatní plocha o výměře 18 m2 parc. č. 257/28 ostatní
plocha o výměře 4 m2, parc. č. 257/29 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 257/39
ostatní plocha o výměře 32 m2, parc. č. 257/40 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc.
č. 257/41 ostatní plocha o výměře 39 m2, parc. č. 257/42 ostatní plocha o výměře
4 m2, parc. č. 257/43 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 257/73 ostatní plocha o
výměře 7 m2 a parc. č. 257/74 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v katastrálním území
Rataje u Olomouce, obec Těšetice a id. 1/2 pozemku parc. č. 392 ostatní plocha o
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výměře 1.895 m2 v katastrálním území Těšetice u Olomouce, obec Těšetice, vše z
vlastnictví obce Těšetice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, a tímto
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených
nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.2.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2254/2 ost. pl. o výměře 5 m2, částí
pozemků parc. č. 2251/1 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 2251/10 ost. pl. o výměře
7 m2, parc. č. 2325/1 ost. pl. o výměře 8 m2, částí pozemku parc. č. 2251/10 ost. pl. o
celkové výměře 896 m2, částí pozemku parc. č. 2254/6 ost. pl. o celkové výměře 1 m2,
dle geometrického plánu č. 1659 – 11/2009 ze dne 28. 1. 2009 pozemek parc.
č. 2251/1 díl „k“ o výměře 13 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2251/25 ost. pl.
o celkové výměře 1 297 m2, pozemky parc. č. 2251/10 díl „f“ o výměře 7 m2 a parc.
č. 2325/1 díl „i“ o výměře 8 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2251/8 ost. pl.
o celkové výměře 2 521 m2, pozemky parc. č. 2251/10 díl „e“ o výměře 159 m2 a parc.
č. 2251/10 díl „d“ o výměře 737 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2251/11
ost. pl. o celkové výměře 2 565 m2, pozemek parc. č. 2254/6 díly „a + b + c“ o výměře
1 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2254/7 ost. pl. o celkové výměře 159 m2,
vše v k.ú. a obci Uničov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z
hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
města Uničova za podmínky že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 2251/11 ost. pl. o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 1659 –
11/2009 ze dne 28. 1. 2009 pozemek parc. č. 2251/11 díl „g“ o výměře 19 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 2251/10 ost. pl. o celkové výměře 3376 m2, v k.ú. a obci
Uničov z vlastnictví města Uničova do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, 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.

UZ/6/29/2009

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné 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
2.1.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 1573/2 ostatní plocha o výměře 8 m2,
parc. č. 1573/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 1573/4 ostatní plocha o výměře
78 m2, parc. č. 1573/6 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 1573/8 ostatní plocha o
výměře 80 m2, parc. č. 1573/9 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 1573/10 ostatní
plocha o výměře 94 m2, parc. č. 1573/12 ostatní plocha o výměře 119 m2 a parc.
č. 1573/13 ostatní plocha o výměře 2.202 m2, vše v katastrálním území a obci Plumlov
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého
kaje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Plumlova za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1573/5 ostatní plocha
o výměře 8 m2, parc. č. 1573/7 ostatní plocha o výměře 34 m2 a parc. č. 1573/11
ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v katastrálním území a obci Plumlov z vlastnictví
města Plumlova do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje
pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci 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.
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2.2.
bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 2230 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 1219-40367/2008 ze dne 18.10.2008 části pozemku parc. č. 2230 díly „f+g+h“
o výměře 2 489 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2273 ost. pl. o nové
výměře 4 291 m2, a části pozemku 2230 ost. pl., dle geometrického plánu č. 121940367/2008 ze dne 18.10.2008 část pozemku parc. č. 2230 díl „j“ o výměře 3 681 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 2274 ost. pl. o nové výměře 4 190 m2, vše v k.ú.
a obci Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Velká
Bystřice za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků
parc. č. 774/12 ost. pl., parc. č. 2273 ost. pl. a parc. č. 2274 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 1219-40367/2008 ze dne 18.10.2008 část pozemku parc. č. 774/12 díl „a“ o
výměře 53 m2, část pozemku parc. č. 2273 díl „c“ o výměře 25 m2 a část pozemku
parc. č. 2274 díl „d“ o výměře 4 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2230 ost.
pl. o nové výměře 6 659 m2, vše v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví města Velká
Bystřice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro
Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci 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 částí pozemku parc. č. 1621 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 236-801/2008 ze dne 28.10.2008 pozemky parc. č. 1621/5 ost. pl. o výměře
177 m2, parc. č. 1621/6 ost. pl. o výměře 199 m2 a parc. č. 1621/7 ost. pl. o výměře
41 m2, částí pozemku parc. č. 1630 ost. pl., dle geometrického plánu č. 230-725/2008
ze dne 16.10.2008 pozemky parc. č. 1630/2 ost. pl. o výměře 199 m2, parc. č. 1630/3
ost. pl. o výměře 1814 m2, parc.č. 1630/4 ost. pl. o výměře 60 m2 a parc. č. 1630/5
ost. pl. o výměře 364 m2, pozemek parc. č. 550/73 ost. pl. o výměře 253 m2, částí
pozemku parc. č. 1648 ost. pl., dle geometrického plánu č. 209-709/2007 ze dne
8.11.2007 pozemky parc. č. 1648/2 ost. pl. o výměře 554 m2 a parc. č. 1648/3 ost. pl. o
výměře 914 m2, vše v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví Olomouckého kraje,
ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
do vlastnictví obce Čechy pod Kosířem za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 59/2, parc. č. 59/3, parc. č. 59/4, parc.
č. 1616/4 a parc. č. 1619/4, dle geometrického plánu č. 230-725/2008 ze dne
16.10.2008 část pozemku parc. č. 59/2 díl „d“ o výměře 8 m2, část pozemku parc.
č. 59/3 díl „c“ o výměře 14 m2, část pozemku parc. č. 59/4 díl „b“ o výměře 95 m2, část
pozemku parc. č. 1616/4 díl „f“ o výměře 6 m2 a část pozemku parc. č. 1619/4 díl „e“ o
výměře 12 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1630/1 o výměře 18888 m2,
vše v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví obce Čechy pod Kosířem do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci 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.

UZ/6/30/2009

Dodatek zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci

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 dodatek ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci dle
Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
dodatek ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v
Olomouci dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
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UZ/6/31/2009

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.

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

UZ/6/32/2009

Poskytnutí finančních příspěvků obcím na území Olomouckého
kraje postižených kalamitním přemnožením komárů

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 obci Střeň ve výši 19 278,- Kč, obci
Náklo ve výši 2 570,- Kč, obci Příkazy ve výši 7 711,- Kč a městu Litovel ve výši
92 202,- Kč na řešení kalamitní situace v přemnožení komárů dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e vzorovou smlouvu o poskytnutí finančních příspěvků na řešení
mimořádné situace kalamitního přemnožení komárů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí finančních příspěvků na řešení
mimořádné situace kalamitního přemnožení komárů mezi Olomouckým krajem a
obcemi dle bodu 2 usnesení

5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí příspěvků dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/6/33/2009

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
firmě Povodí Moravy, s.p. na realizaci opatření ve vodní nádrži
Plumlov

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 z rozpočtu Olomouckého kraje ve
výši 1 500 000,- Kč firmě Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno,
IČ: 70890013 na realizaci celoplošné aplikace látky potlačující vývoj sinic do vodní
nádrže Plumlov dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi
Olomouckým krajem a příjemcem Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno,
IČ: 70890013 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. Pavel Horák, náměstek hejtmana
5.

s v ě ř u j e Radě Olomouckého kraje rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvě o
poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 3 usnesení za účelem její změny. Dodatky
však nesmí být měněn účel ani výše poskytnutého finančního příspěvku
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UZ/6/34/2009

Cena hejtmana za práce ve prospěch osob se zdravotním
postižením za rok 2008

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 udělení Ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením za rok 2008 Mgr. Otovi Panskému

UZ/6/35/2009

Státní účelová dotace obcím pro oblast prevence kriminality 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 přerozdělení státní účelové dotace obcím pro oblast prevence
kriminality na rok 2009 dle Příloh č. 2, 3 a 4 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku obcím v oblasti prevence
kriminality dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv mezi Olomouckým krajem a obcemi, kterým bylo
schváleno poskytnutí neinvestičního příspěvku dle bodu 2 usnesení

5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana

UZ/6/36/2009

Návrhy projektů na realizaci v rámci programu Zdraví 21

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 na projekty v rámci programu Zdraví
21, a to příspěvek Univerzitě Palackého - Pedagogické fakultě ve výši 280.000 Kč dle
důvodové zprávy

UZ/6/37/2009

Podpora protidrogové prevence pro rok 2009

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

v y h r a z u j e s i v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o poskytnutí příspěvků v rámci
dotačního programu Podpora protidrogové prevence v roce pro rok 2009

3.

s c h v a l u j e vyhlášení dotačního programu Podpora protidrogové prevence pro
rok 2009 dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á jmenovat hodnotitele a členy hodnotící komise dle důvodové zprávy v
termínu do 3. 7. 2009

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: 25. 9. 2009
5.

u k l á d á vyhlásit dotační řízení dle bodu 3 v termínu do 3. 7. 2009

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
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T: 25. 9. 2009

UZ/6/38/2009

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy - žádost o
příspěvek

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 Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy
se sídlem Horní náměstí 5, Olomouc, IČ: 64631109, ve výši 2 000 000,- Kč pro každý
kalendářní rok 2009 až 2012 dle důvodové zprávy

UZ/6/39/2009

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje 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 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
dle § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, jako podklad pro aktualizaci Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

UZ/6/40/2009

Aktualizace Územně
Olomouckého kraje

analytických

podkladů

pro

území

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

p r o j e d n a l o v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, Územně analytické podklady Olomouckého kraje po jejich
aktualizaci v roce 2009 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

UZ/6/41/2009

Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova 2008 - 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 odvod Dobrovolnému svazku obcí mikroregionu Moštěnka, se sídlem
Dr. A. Stojana 41, Horní Moštěnice, PSČ 751 17, IČ: 70952213 ve výši 18 791 Kč

3.

p r o m í j í povinnost Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka, se sídlem
Dr. A. Stojana 41, Horní Moštěnice, PSČ 751 17, IČ: 70952213 zaplatit penále v plné
výši

UZ/6/42/2009

Regionální letiště Přerov - Memorandum o spolupráci při rozvoji
a provozu letiště

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 Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov se
společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30,
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PSČ 75002, IČ: 28572971 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.

s t a n o v u j e rozvoj letiště Přerov předmětem veřejného hospodářského zájmu
Olomouckého kraje

4.

s t a n o v u j e závazek veřejné služby na letišti Přerov v rozsahu dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy

5.

p o v ě ř u j e společnost Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník
1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971, naplňovat závazek veřejné služby v rozsahu dle
Přílohy č. 2 důvodové zprávy

UZ/6/43/2009

Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských
fondů

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 přípravy projektů uvedených v Příloze č. 1c důvodové
zprávy

3.

s c h v a l u j e financování realizace projektů č. 37, 38, 39, 40, 81 a 82 uvedených v
Příloze č. 1a důvodové zprávy

UZ/6/44/2009

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého
kraje na 2. pololetí roku 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 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
na 2. pololetí 2009

UZ/6/45/2009

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 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 18. 3. 2009
b) Zápis z 1. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 25. 3. 2009
c) Zápis z 2. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 6. 4. 2009
d) Zápis z 1. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 7. 4. 2009
e) Zápis z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 21. 4. 2009
f) Zápis z 2. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 22. 4. 2009
g) Zápis z 3. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 4. 5. 2009
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UZ/6/46/2009

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 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 23. 4. 2009
b) Zápis z. 2. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 29. 4. 2009
c) Zápis z 2. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 14. 5. 2009
d) Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 21. 5. 2009

UZ/6/47/2009

Projednání žádosti občanského sdružení OLiVy o zamezení
tvrdosti při 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 občanskému sdružení
OLiVy, Tyršova 1042/2, 790 81 Česká Ves, IČ: 22682180 ve výši 187 251 Kč

3.

p r o m í j í povinnost zaplatit penále v plné výši občanskému sdružení OLiVy,
Tyršova 1042/2, 790 81 Česká Ves, IČ: 22682180

4.

u k l á d á informovat občanské sdružení OLiVy o přijatém usnesení

O: Rada Olomouckého kraje
T: ihned

UZ/6/48/2009

Návrh na ustavení pracovní skupiny destinačního řízení Výboru
pro rozvoj 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 vznik a personální složení pracovní skupiny destinačního řízení
Výboru pro rozvoj cestovního ruchu dle důvodové zprávy

UZ/6/49/2009

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.

schvaluje
poskytnutí účelové finanční dotace obci Černá Voda ve výši
763 000,- Kč, obci Jindřichov ve výši 421 000,- Kč a obci Lobodice ve výši
500 000,- Kč na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle
důvodové zprávy
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3.

s c h v a l u j e vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace obcím dle
Přílohy č. 2 důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení
mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle bodu 2 usnesení

5.

ukládá podepsat
4 usnesení

smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace dle bodu

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
6.

n e s c h v a l u j e poskytnutí účelové finanční dotace z Fondu na podporu výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje obci Bouzov
dle důvodové zprávy

UZ/6/50/2009

Euroregion Praděd – žádost o členství Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
přidružené členství mezi Olomouckým krajem a Euroregionem
Praděd, se sídlem Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 69594074, dle
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2010 za podmínky, že nedojde ke změně
podmínek členství

UZ/6/51/2009

Finanční příspěvky složkám integrovaného
systému a obcím Olomouckého kraje na rok 2009

záchranného

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 z rozpočtu Olomouckého kraje obci
Jindřichov, IČ: 302741, ve výši 190.000 Kč dle důvodové zprávy

3.

n e s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
obci Hrdibořice, IČ: 288276, ve výši 190.000 Kč dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Krajskému ředitelství policie Severomoravského kraje, IČ: 75151502, ve výši
1.000.000 Kč, dle důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Oblastnímu spolku ČČK Olomouc, IČ: 426474, ve výši 155.000 Kč, dle důvodové
zprávy

6.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje dle bodu 2, 4 a 5 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
V Olomouci dne 29. 6. 2009

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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