USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 25. 9. 2009
UZ/9/1/2009

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 předložený program 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 25. 9. 2009

UZ/9/2/2009

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke dni 3. 9. 2009:
a) s termínem plnění 25. 9. 2009 dle části A) důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

UZ/9/3/2009

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

UZ/9/4/2009

na

vědomí

zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé

Smlouva mezi Olomouckým krajem a Muzeem umění Olomouc

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 své usnesení č. UZ/24/30/2008 ze dne 24. 9. 2008

3.

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

4.

ukládá podepsat
smlouvy dle bodu 3 usnesení

smlouvu o poskytnutí příspěvku a změně Základní

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/9/5/2009

Projekt "Rozvoj záchranných systémů" - schválení Dohody
o spolupráci a spolufinancování 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 uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 – 2013

3.

ukládá
p o d e p s a t Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného
z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007 – 2013
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O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
4.

s c h v a l u j e spolufinancování 10% způsobilých výdajů Olomouckého kraje
u projektu „Rozvoj záchranných systémů“ předkládaného v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 ve
výši 3 392,30 EUR

UZ/9/6/2009

Smlouva o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava
a Slezsko
–
průvodce
pěšího
turisty“
mezi
kraji
Moravskoslezským, Jihomoravským, Zlínským a Olomouckým

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 smlouvy o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava
a Slezsko – průvodce pěšího turisty“ mezi Moravskoslezským krajem, Jihomoravským
krajem, Zlínským krajem a Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč
Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 dle smlouvy
uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvu o spolupráci a spolufinancování na projektu
"Morava a Slezsko - průvodce pěšího turisty" dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/9/7/2009

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, Příloze č. 3 a Příloze č. 4

2.

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

UZ/9/8/2009

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 a Příloze č. 2

UZ/9/9/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

UZ/9/10/2009

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/9/11/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - 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/9/12/2009

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 včetně dodatku

2.

schvaluje
předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené
Přílohy č. 1 a upravené Přílohy č. 2 včetně příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
v částce 4 750 000 Kč

3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí významných projektů
dle bodu 2 usnesení v termínu do 8. 10. 2009

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: 11. 12. 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/9/13/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - vývoj daňových příjmů srpen 2009

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
úpravu
dle důvodové zprávy

rozpočtu

Olomouckého

3

kraje

na

rok

2009

UZ/9/14/2009

Rozpočet Olomouckého
k 31. 8. 2009

kraje

2009

-

plnění

rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 8. 2009

UZ/9/15/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - půjčka obci Horní Štěpánov

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 termínu splatnosti půjčky poskytnuté obci Horní Štěpánov dle
důvodové zprávy

UZ/9/16/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - půjčka obci Kobylá nad
Vidnavkou

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
změnu termínu splatnosti půjčky poskytnuté obci Kobylá nad
Vidnavkou dle důvodové zprávy

UZ/9/17/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - příspěvek obci Bukovany

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 obci Bukovany ve výši 25 000 Kč dle důvodové
zprávy

UZ/9/18/2009

Dodatek č. 7 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace

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 č. 7 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2009 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 7 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2 usnesení

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

u k l á d á vyhlásit úplné znění zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, v termínu do 22. 10. 2009

O: Rada Olomouckého kraje
T: 11. 12. 2009
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UZ/9/19/2009

Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě týkající se poskytnutého příspěvku na úhradu
prokazatelné ztráty základní dopravní obslužnosti dopravci
VOJTILA TRANS s.r.o.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

n e s o u h l a s í s prominutím uložené povinnosti odvodu ve výši 907 105,- Kč
a penále ve výši 43 542,- Kč dopravci VOJTILA TRANS s.r.o. se sídlem Mlýnská 522,
798 17 SMRŽICE, IČ: 252 36 699, dle důvodové zprávy

UZ/9/20/2009

Projekt Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje - výstavba
a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji v letech
2010 až 2012

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
rámcový seznam staveb a rekonstrukce silnic II. a III. třídy
v Olomouckém kraji na roky 2010 až 2012 v rámci projektu Silnice pro rozvoj
Olomouckého kraje dle Příloh č. 1 až 6 důvodové zprávy

UZ/9/21/2009

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/28/2006 ze dne
13. 12. 2006 ve věci směny nemovitostí v k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod
Pradědem mezi ČR – Povodím Odry, státní podnik a Olomouckým krajem z důvodu
změny formy majetkoprávního vypořádání předmětných pozemků

3.

schvaluje
3.1.
odprodej části pozemku parc. č. 6960 ost. pl. o výměře 24 m2, dle
geometrického plánu č. 674-28/2004 ze dne 6. 9. 2004 pozemek parc. č. 7030/68
vodní pl. o výměře 24 m2, vše v k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví ČR –Povodí Odry, státní podnik za kupní
cenu ve výši 240,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 357,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné
nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej částí
pozemků parc. č. 409/1 ost. pl. o výměře cca 580 m2, parc. č. 406 ost. pl. o výměře
260 m2 a parc. č. 405/1 ost. pl. o výměře cca 215 m2, vše v k.ú. Malá Kraš, obec Velká
Kraš mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a Povodím Odry, státní
podnik jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně pozemků, stanovené
znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku účinných v době
uzavření řádné kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho
roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Úprava Černého
potoka, Malá Kraš, km 1.000 – 1.400“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
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vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje
předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena
nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.3.
odprodej části pozemku parc. č. st. 52 o výměře 110 m2, dle geometrického
plánu č. 198 – 122/2008 ze dne 27. 3. 2009 pozemek parc. č. 647 ost. pl. o výměře
110 m2, v k.ú. Vlkoš u Přerova, obec Vlkoš z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
podílového spoluvlastnictví Ing. Davida Crháka (id. 1/2) a Ing. Filipa Crháka (id. 1/2) za
kupní cenu v celkové výši 5 130,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 11 821,- Kč, a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z
prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní
cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.4.
odprodej části pozemku parc. č. 2961/1 ost. pl. o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 3598-6/2009 ze dne 11.1.2009 pozemek parc. č. 3508/35 zast.
pl. o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z
hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
společného jmění manželů Andrey a Jiřího Klarových za kupní cenu ve výši 2 400,- Kč.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 999,60 Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani
z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.5.
odprodej budovy, Hranice VI-Valšovice, jiná stavba, č.p. 35 na pozemcích
parc. č. st. 158, parc. č. st. 187 a parc. č. st. 188, pozemků parc. č. st. 158 zast. pl. o
výměře 368 m2, parc. č. st. 187 zast. pl. o výměře 46 m2, parc. č. st. 188 zast. pl. o
výměře 16 m2, parc. č. 862/10 trvalý travní porost o výměře 603 m2 a parc. č. 945/3
zahrada o výměře 1158 m2, vše v k.ú. Valšovice, obec Hranice, se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s vedlejšími stavbami (kůlnou, chlévem, přípravnou a
dřevníkem) a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(hospodaření) Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, do společného jmění
manželů Mileny a Ing. Josefa Pitronových za kupní cenu ve výši 1 200 000,- Kč.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 8 994,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat
dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu
DPH.
3.6.
odprodej budovy č. p. 185, Povel, bydlení na pozemku parc. č. st. 217 zast.
pl., pozemků parc. č. st. 217 zast. pl. o výměře 157 m2 a parc. č. 316/27 zahrada o
výměře 211 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Karla Marka za kupní
cenu ve výši 2 259 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 5 419,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje
předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena
nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
4.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana Radovana Šmída o odprodej části pozemku
parc. č. 837/1 ost. pl. o výměře cca 300 m2 v k.ú. Vojtovice, obec Vlčice z vlastnictví
Olomouckého kraje z důvodu potřebnosti pozemku pro činnost Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace
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UZ/9/22/2009

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 pozemku parc. č. 1258/3 ost. pl. v k.ú. a obci
Provodovice z vlastnictví pana Rudolfa Adámka z důvodu změny vlastníka
předmětného pozemku
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/34/2007, bod 3.1.,
ze dne 10. 12. 2007, a to v části odkoupení pozemku v k. ú. Trusovice, obec
Bohuňovice z vlastnictví Povodí Moravy, s.p. z důvodů změny výše kupní ceny
předmětného pozemku
2.3.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2009 ze dne
29. 6. 2009, a to v části odkoupení pozemku parc. č. 419/2 ost. pl. o výměře 61 m2 v
k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví paní MUDr.
Jarmily Loudové (id. 1/2) a Jarmily Vychodilové (id. 1/2) z důvodu změny výše kupní
ceny
2.4.
části usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2009 ze dne
29. 6. 2009, a to v částech odkoupení pozemků v k.ú. a obci Velká Bystřice z
vlastnictví paní Heleny Dunajové, ze společného jmění manželů Zdeňky a Františka
Hubáčkových, z vlastnictví paní Růženy Kutlerové a ze společného jmění manželů
Marie a Ing. Josefa Šperkových z důvodu zúžení předmětu odkupu
2.5.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/22/2008 ze dne
21. 4. 2008, bod 8. dle tabulky uvedené v důvodové zprávě, ve věci uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků ve zjednodušené
evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 67/1 o výměře 34,50 m2, parc.
č. 67/2 o výměře 27,80 m2, parc. č. 68/1 o výměře 41,20 m2, parc. č. 68/2 o výměře
38,00 m2 a parc. č. 79/1 o výměře 73,20 m2, vše v k.ú. Prusy, obec Beňov mezi Marií
Šabatovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětných pozemků
2.6.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/21/2008 ze dne
24. 9. 2008 bod č. 4.8. ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 321/33 orná půda
o výměře cca 126 m2 v k.ú. Věrovany, obec Věrovany mezi Josefem Doleželem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu
změny trvalého záboru předmětného pozemku
2.7.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2009 ze dne
29. 6. 2009, a to odkoupení pozemku parc. č. 352/6 ost. pl. o výměře 186 m2 v k.ú. Tři
Dvory u Litovle, obec Litovel z podílového spoluvlastnictví Jozefíny Čamkové (id. 1/2)
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace z důvodu změny spoluvlastníka předmětného pozemku
2.8.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/20/2008, bod č. 3.3., ze
dne 24. 9. 2008, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový
katastr (PK) parc. č. 110/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Ohrozim, obec Ohrozim mezi
manželi Jiřím a Janou Mazáčovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím z důvodu zániku společného jmění manželů k
předmětnému pozemku
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3.

schvaluje
3.1.
odkoupení pozemku parc. č. 1258/3 ost. pl. o výměře 2 705 m2 v k.ú. a obci
Provodovice z vlastnictví paní Marie Rachůnkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro správu Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 108 200,- 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. 172/5 ost. pl. o výměře 9 m2 v k.ú. Trusovice,
obec Bohuňovice z vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p. do vlastnictví Olomouckého
kraje za kupní cenu ve výši 1 170,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3.
odkoupení pozemku parc. č. 419/2 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. Topolany u
Olomouce, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví paní MUDr. Jarmily Loudové
(id. 1/2) a Jarmily Vychodilové (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu v celkové výši 40 970,- 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 pozemku parc. č. 2232/136 ost. pl. o výměře 482 m2 v k.ú. a obci
Velká Bystřice z vlastnictví paní Heleny Dunajové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu ve výši 54 114,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5.
odkoupení pozemku parc. č. 2232/197 ost. pl. o výměře 520 m2 v k.ú. a obci
Velká Bystřice z podílového spoluvlastnictví manželů Zdeňky a Františka Hubáčkových
(id. 1/2) a pana Františka Hubáčka (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu ve výši 58 380,- 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 pozemku parc. č. 2232/151 ost. pl. o výměře 685 m2 v k.ú. a obci
Velká Bystřice z vlastnictví paní Růženy Kutlerové do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu ve výši 76 900,- 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 pozemků parc. č. 2232/155 ost. pl. o výměře 435 m2 a parc.
č. 2232/218 ost. pl. o výměře 122 m2, oba v k.ú. a obci Velká Bystřice ze společného
jmění manželů Marie a Ing. Josefa Šperkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu ve výši 62 535,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 67/1 o výměře 34,50 m2, parc. č. 67/2 o výměře 27,80 m2, parc. č. 68/1 o výměře
41,20 m2, parc. č. 68/2 o výměře 38,00 m2 a parc. č. 79/1 o výměře 73,20 m2, vše v
k.ú. Prusy, obec Beňov mezi Mgr. Marií Pecovou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude
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uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Obchvat silnice II/150 – Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa“ kolaudována, a
za podmínky, že pozemky (jejich části) budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši
120,- 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.
3.9.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc.
č. 352/6 ost. pl. o výměře 186 m2 v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel z vlastnictví
Ing. Jana Sedláře do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje
pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši
8 975,- 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. 1288/2 vodní pl. o výměře 6 m2, dle
geometrického plánu č. 326 – 54/2007 ze dne 18. 12. 2007 pozemek parc. č. 1288/4
ost. pl., v k.ú. a obci Jívová z vlastnictví ČR - Zemědělské vodohospodářské správy do
vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 180,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.11.
odkoupení pozemku parc. č. 1600/4 ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Opatovice
u Hranic, obec Opatovice z vlastnictví pana Jiřího Hasilíka do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 1 300,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.12.
odkoupení pozemku parc. č. 1600/18 vodní plocha o výměře 16 m2 v k.ú.
Opatovice u Hranic, obec Opatovice z vlastnictví ČR - Zemědělské vodohospodářské
správy do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 800,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.13.
bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 3/32) k pozemkům parc.
č. 1892/12 ost. pl. o výměře 100 m2 a parc. č. 1892/13 ost. pl. o výměře 76 m2, oba v
k.ú. a obci Vikýřovice, z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví 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.
3.14.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr parc. č. 13/2 o
výměře cca 3 m2 v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou mezi Markétou Firlovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu
ve výši ceny obvyklé (tržní), stanovené znaleckým posudkem, zpracovaným dle
právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době uzavření řádné kupní
smlouvy. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/434 a II/437 Lipník nad Bečvou –
okružní křižovatka“ kolaudována, a za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude
zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. 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.
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4.

schvaluje
4.1.
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. 110/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Ohrozim, obec
Ohrozim mezi Janou Kopečnou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,
4.2.
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. 110/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Ohrozim, obec
Ohrozim mezi Jiřím Mazáčem 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/150 Ohrozim - obchvat“
kolaudována, a za podmínky, že pozemky (jejich části) budou zastavěny silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve
výši 70,- 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 části
pozemku parc. č. 442/15 o výměře 1.192 m2, dle geometrického plánu č. 573268/2008 ze dne 3. 12. 2008 pozemku parc. č. 1307/6 orná půda o výměře 1.192 m2, v
katastrálním území a obci Ostružná mezi Ing. Josefem Richterem jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 442/14 o výměře 128 m2, dle geometrického plánu č. 573-268/2008
ze dne 3. 12. 2008 pozemku parc. č. 1307/4 orná půda o výměře 128 m2, v
katastrálním území a obci Ostružná mezi společností VE Ostružná s.r.o. 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/369 Ostružná – obchvat
2. etapa“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky (jejich části) budou zastavěny
silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude
sjednána na základě požadavku vlastníků tak, že se bude rovnat ceně obvyklé (tržní),
stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování
majetku, účinných v době uzavření řádných kupních smluv. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.

6.

schvaluje
6.1.
odkoupení pozemku parc. č. 685/16 ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Štěpánov u
Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví ČR-Zemědělské vodohospodářské správy do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 6 500,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.2.
odkoupení pozemku parc. č. 685/2 ost. pl. o výměře 301 m2 v k.ú. Štěpánov u
Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Jana Vidlaře do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, za kupní cenu ve výši 75 250,- Kč a za podmínky uvedené v důvodové
zprávě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
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správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.3.
odkoupení pozemku parc. č. 685/3 ost. pl. o výměře 149 m2 v k.ú. Štěpánov u
Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Františka Smékala do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 37 250,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.4.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/24 k pozemku parc.
č. 685/18 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví Ing. Josefa Hrušáka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 187,50 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
6.5.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/24 k pozemku parc.
č. 685/18 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví Boženy Hrušákové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 187,50 Kč a za podmínky uvedené v důvodové zprávě. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.6.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 k pozemku parc.
č. 685/18 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví Ing. Štěpána Kameníčka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 125,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
6.7.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 k pozemku parc.
č. 685/18 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví MUDr. Evy Kopecké do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 125,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
6.8.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 k pozemku parc.
č. 685/18 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví Hany Šilhavé do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem
kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve
výši 125,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
6.9.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc.
č. 686/171 ost. pl. o výměře 202 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví Anny Fryblíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 25 250,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
6.10.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc.
č. 686/171 ost. pl. o výměře 202 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
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vlastnictví Břetislava Zbořila do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 25 250,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
6.11.
odkoupení pozemku parc. č. 686/170 ost. pl. o výměře 1.574 m2 v k.ú.
Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Václava Čikla do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 393 500,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.12.
odkoupení pozemků parc. č. 686/168 ost. pl. o výměře 488 m2 a parc.
č. 686/179 ost. pl. o výměře 2 m2, oba v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov ze
společného jmění manželů Jany a Miroslava Novákových do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci, za kupní cenu v celkové výši 122 500,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.13.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/4 k pozemku parc.
č. 686/166 ost. pl. o výměře 354 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví Františka Štarnovského do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 66 375,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
6.14.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 k pozemku parc.
č. 686/166 ost. pl. o výměře 354 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví Miroslava Štarnovského do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 22 125,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
6.15.
odkoupení pozemku parc. č. 686/163 ost. pl. o výměře 382 m2 v k.ú.
Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov ze společného jmění manželů Marie a
Miroslava Dvořákových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem
kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve
výši 95 500,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
6.16.
odkoupení pozemku parc. č. 686/158 ost. pl. o výměře 383 m2 v k.ú.
Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Renaty Gruntové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 95 750,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.17.
odkoupení pozemku parc. č. 686/190 ost. pl. o výměře 684 m2 v k.ú.
Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov a části pozemku parc. č. 879/15 ost. pl. o
výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 161-932/2008 ze dne 14. 4. 2009 pozemek
parc. č. 879/19 ost. pl. o výměře 7 m2, vše v k.ú. Moravská Huzová, obec Štěpánov,
vše ze společného jmění manželů Hany a Romana Kráčmarových do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu v celkové výši 172 750,- Kč. Nabyvatel
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uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.18.
odkoupení pozemků parc. č. 686/182 ost. pl. o výměře 357 m2 a parc.
č. 686/194 ost. pl. o výměře 1.353 m2, oba v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec
Štěpánov a částí pozemků parc. č. 868/7 ost. pl. o výměře 48 m2 a parc. č. 879/11 ost.
pl. o výměře 54 m2, dle geometrického plánu č. 161-932/2008 ze dne 14. 4. 2009
pozemky parc. č. 868/10 ost. pl. o výměře 48 m2 a parc. č. 879/18 ost. pl. o výměře
54 m2, vše v k.ú. Moravská Huzová, obec Štěpánov, vše z vlastnictví Ludmily
Weinlichové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro
Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu v celkové
výši 453 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
6.19.
odkoupení pozemku parc. č. 686/186 ost. pl. o výměře 269 m2 v k.ú.
Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Věry Božkové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 67 250,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.20.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc.
č. 686/187 ost. pl. o výměře 216 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví Lukáše Navrátila do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 27 000,- Kč a za podmínky uvedené v důvodové zprávě. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.21.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc.
č. 686/187 ost. pl. o výměře 216 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z
vlastnictví Milušky Vysloužilové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu ve výši 27 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
6.22.
odkoupení pozemku parc. č. 686/192 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Štěpánov u
Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Josefa Frýborta do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 500,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.23.
odkoupení pozemku parc. č. 687/27 ost. pl. o výměře 356 m2 v k.ú. Štěpánov
u Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví B M H spol. s r.o. do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 89 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
7.

schvaluje
7.1.
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/150 Vícov –
obchvat obce“, v katastrálních územích Ptení, Vícov a Stínava za kupní cenu, která se
bude rovnat ceně obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, zpracovaným dle
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právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době uzavření řádných kupních
smluv dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy. Řádné kupní smlouvy
budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „II/150 Vícov – obchvat obce“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo
jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj
uhradí náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
7.2.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 243/1 trvalý travní porost o výměře cca 819 m2 a parc. č. 648
ostatní plocha o výměře cca 227 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci
parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 658 o výměře cca 25 m2, vše v
katastrálním území Vícov, obec Vícov mezi obcí Vícov jako budoucím dárcem a
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„II/150 Vícov – obchvat obce“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich
části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí
náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastr nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
7.3.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 432/2 ostatní plocha o výměře cca 26 m2 a části pozemku ve
zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 444 o výměře
cca 7 m2, oba v katastrálním území Ptení, obec Ptení mezi obcí Ptení jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva
bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „II/150 Vícov – obchvat obce“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo
jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj
uhradí náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastr nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
8.

s c h v a l u j e odkoupení pozemků pod stavbami „Silnice II/435 MÚK s R 35Tovačov, stavební úpravy“ a „Silnice II/435 Charváty-hranice okresu Přerov“ dle
geometrických plánů uvedených v důvodové zprávě za kupní ceny ve výši
100,- Kč/m2, vše z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, dle tabulky uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k
návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

9.

schvaluje
9.1.
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „Rekonstrukce
silnice II/150-Dub nad Moravou-hranice okresu“, v katastrálních územích Dub nad
Moravou a Věrovany za kupní cenu 70,- Kč/m2 dle tabulky uvedené v příloze č. 3
důvodové zprávy. Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Rekonstrukce silnice II/150-Dub
nad Moravou-hranice okresu“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich
části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí
náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
9.2.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 1325 ost. pl. o výměře cca 19 m2, parc. č. 1332 ost. pl. o
výměře cca 30 m2, parc. č. 1336 ost. pl. o výměře cca 21 m2, parc. č. 1343 ost. pl. o
výměře cca 16 m2 a parc. č. 1355 ost. pl. o výměře cca 19 m2, částí pozemků ve
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zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 432 o výměře
cca 74 m2, parc. č. 718 o výměře cca 21 m2, parc. č. 738 o výměře cca 51 m2, parc.
č. 740 o výměře cca 13 m2 a parc. č. 741 o výměře cca 15 m2, vše v k.ú. a obci Dub
nad Moravou, a částí pozemků parc. č. 365 ost. pl. o výměře cca 80 m2, parc. č. 366
trvalý travní porost o výměře cca 325 m2 a parc. č. 367 trvalý travní porost o výměře
cca 278 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany mezi městysem Dub nad Moravou jako
budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Rekonstrukce silnice II/150-Dub nad Moravou-hranice
okresu“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí náklady spojené s
uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastr nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
10.

s c h v a l u j e odkoupení pozemků v k.ú. Přerov, v k.ú. Bochoř a v k.ú. Troubky nad
Bečvou z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje dle tabulky uvedené
v příloze č. 4 důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupních smluv včetně správních poplatků k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.

11.

s c h v a l u j e výkupy pozemků, zastavěných silnicemi II. a III. třídy, z vlastnictví
třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za kupní ceny rovnající se cenám
úředním, stanoveným znaleckými posudky, minimálně ve výši 40,- Kč/m2 dle tabulky
uvedené v příloze č. 5 důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.

12.

n e a k c e p t u j e nabídku:
12.1.
města Šumperka na odkoupení spoluvlastnických podílů (id. 3/32) k
pozemkům parc. č. 1892/12 ost. pl. o výměře 100 m2 a parc. č. 1892/13 ost. pl. o
výměře 76 m2, oba v k.ú. a obci Vikýřovice, z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci za kupní cenu ve výši 20,- Kč/m2 z
důvodu realizace majetkoprávních vypořádání silničních pozemků mezi obcemi a
městy a Olomouckým krajem bezúplatně.
12.2.
společnosti ČN24 s.r.o. na odkoupení budovy č.p. 571, Kojetín I – Město,
objekt k bydlení s pozemkem parc. č. st. 935 zast. pl. o výměře 185 m2 v k.ú. a obci
Kojetín z vlastnictví společnosti ČN24 s.r.o. do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, z
důvodu nepotřebnosti předmětných nemovitostí pro Olomoucký kraj.

UZ/9/23/2009

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. 1406/1 ost. pl. o výměře 3 745 m2 v
k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1091 –151/2009 ze dne
22. 5. 2009 pozemek parc. č. 1406/3 ost. pl. o výměře 3 745 m2, v k.ú. Chválkovice,
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouce. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
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včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 461 ost. pl. o výměře 9803 m2 v k.ú. a
obci Výšovice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Výšovice. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 291 ost. pl. a části pozemku parc.
č. 322/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 406-90/2008 ze dne 19.11.2008 část
pozemku parc. č. 291 díl „a“ o výměře 3 m2 a část pozemku parc. č. 322/1 díl „c“ o
výměře 1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 184/4 ost. pl. o nové výměře
506 m2, části pozemku parc. č. 322/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 406-90/2008
ze dne 19.11.2008 část pozemku parc. č. 322/1 díl „d“ o výměře 86 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 184/5 ost. pl. o nové výměře 940 m2, části pozemku parc.
č. 291 ost. pl. a části pozemku parc. č. 322/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 40690/2008 ze dne 19.11.2008 část pozemku parc. č. 291 díl „b“ o výměře 26 m2 a část
pozemku parc. č. 322/1 díl „l“ o výměře 1422 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 322/6 ost. pl. o nové výměře 1448 m2, části pozemku parc. č. 322/1 ost. pl. a
části pozemku parc. č. 322/2 ost. pl., dle geometrického plánu č. 406-90/2008 ze dne
19.11.2008 část pozemku parc. č. 322/1 díly „e+f“ o výměře 1049 m2 a část pozemku
parc. č. 322/2 díl „k“ o výměře 78 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 322/2
ost. pl. o nové výměře 1127 m2, části pozemku parc. č. 322/1 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 406-90/2008 ze dne 19.11.2008 pozemek parc. č. 322/7 ost.
pl. o výměře 17 m2, vše v k.ú. a obci Lutín z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví obce Lutín. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod stavebních objektů SO 03 Komunikace pro pěší a cyklisty –
přeložky, SO 04 Odstavné plochy, vjezdy, SO 06 Veřejné osvětlení, části SO 02
Vozovka (středový ostrůvek, dělící přechodové ostrůvky a obruby), části SO 11 Stálé
dopravní značení (dopravní značení na místních komunikacích), vše vybudované v
rámci investiční akce „Silnice II/444, II/446 a MK Uničov – okružní křižovatka“, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Uničova za podmínek dle důvodové
zprávy
2.5.
bezúplatný převod pozemní komunikace, vyřazené silnice III. třídy č. 44013, v
obci Boňkov v úseku od km staničení 0,000 (UZ 2512A041) od křižovatky se silnicí
II/440 po km staničení 0,665 (UZ 2512A098) konec silnice, včetně veškerých součástí
a příslušenství, v délce cca 665 m, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Olšovec. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva.
2.6.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1615 ost. pl. o výměře 123 m2, dle
geometrického plánu č. 545 – 519/2009 ze dne 20. 5. 2009 pozemek parc. č. 1615/3
ost. pl. o výměře 123 m2, v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví Svazku obcí údolí Desné. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
částí pozemků parc. č. 134 ost. pl. o výměře cca 73 m2 a parc. č. 128 ost. pl. o výměře
cca 49 m2, oba v k.ú. Nová Dědina u Uničova, obec Uničov mezi Olomouckým krajem
jako budoucím dárcem a městem Uničov jako budoucím obdarovaným. Darovací
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smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Uničov – Nová Dědina – II. etapa“
kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2334/62 ostatní plocha o výměře 46 m2
včetně stavby bezpečnostního dělícího ostrůvku na silnici II/440 v ulici Potštátská v
Hranicích na tomto pozemku, v katastrálním území a obci Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 6863 ost. pl. o celkové výměře cca 1 000 m2 v k.ú. a obci
Přerov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem
Přerovem jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději
do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Cyklostezka Želátovská - Přerov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 136/3 zast. pl. o výměře 18 m2 a částí
pozemku parc. č. 282 ost. pl. o celkové výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 341
– 94/2009 pozemky parc. č. 282/2 ost. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 282/3 ost. pl. o
výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Seloutky, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Seloutky. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.11.
bezúplatný převod stavebních objektů „SO 03 Kanalizace“ a „SO 04
Vodovodní přípojka“, které byly vybudovány v rámci investiční akce „Gymnázium
Šternberk – školní tělocvična“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
společnosti Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.
2.12.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3673/1 ost. pl. o výměře 1 380 m2 v
k.ú. a obci Šternberk, dle geometrického plánu č. 3623 – 68/2009 ze dne 16. 6. 2009
pozemek parc. č. 3673/3 ost. pl. o výměře 1380 m2 v k.ú. a obci Šternberk, z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šternberka. Nabyvatel správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.13.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1436, dle geometrického plánu 304176/2007 ze dne 18. 9. 2007 pozemky parc. č. 1436/2 ost. pl. o výměře 374 m2, parc.
č. 1436/3 ost. pl. o výměře 129 m2 a parc. č. 1436/4 ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k.ú.
Ondřejovice v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, a části pozemku parc. č. 1436, dle
geometrického plánu č. 337-308/2008 ze dne 26. 11. 2008 pozemek parc. č. 1436/7
ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, pozemků
parc. č. 543 ost. pl. o výměře 118 m2, parc. č. 652 ost. pl. o výměře 205 m2 a parc.
č. 699 ost. pl. o výměře 122 m2, vše v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory,
části pozemku parc. č. 544, dle geometrického plánu č. 919-58/2008 ze dne 5. 2. 2009
pozemek parc. č. 544/2 ost. pl. o výměře 516 m2 v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec
Zlaté Hory, části pozemku parc. č. 653, dle geometrického plánu č.919-58/2008 ze dne
5. 2. 2009 pozemek parc. č. 653/2 ost. pl. o výměře 1132 m2 v k.ú. Zlaté Hory v
Jeseníkách, obec Zlaté Hory, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z
hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
města Zlaté Hory. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

17

2.14.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1215/1 o výměře 48 m2, dle
geometrického plánu č. 568-577/2009 ze dne 23. 3. 2009 pozemek parc. č. 1215/4
ostatní plocha o výměře 48 m2, a stavby vjezdového ostrůvku na pozemku parc.
č. 1215/4, vše v katastrálním území a obci Smržice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Smržice. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.15.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2334/13 ost. pl. o výměře 26 m2 a
parc. č. 2334/18 ost. pl. o celkové výměře 38 m2, dle geometrického plánu č. 3512229/2008 ze dne 5. 2. 2009 pozemky parc. č. 2334/67 ost. pl. o výměře 26 m2, parc.
č. 2334/68 ost. pl. o výměře 26 m2 a parc. č. 2334/69 ost. pl. o výměře 12 m2, částí
pozemku parc. č. 2334/18 ost. pl. o celkové výměře 4 m2, dle geometrického plánu
č. 3513-230/2008 ze dne 11. 2. 2009 pozemky parc. č. 2334/70 ost. pl. o výměře 3 m2
a parc. č. 2334/71 ost. pl. o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 2334/5 ost. pl. o
výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 3514-231/2008 ze dne 19. 1. 2009
pozemek parc. č. 2334/72 ost. pl. o výměře 20 m2, částí pozemku parc. č. 2334/5 ost.
pl. o celkové výměře 42 m2, dle geometrického plánu č. 3515-232/2008 ze dne
19. 1. 2009 pozemky parc. č. 2334/73 ost. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 2334/74 ost.
pl. o výměře 21 m2, části pozemku parc. č. 2328/5 ost. pl. o výměře 26 m2, dle
geometrického plánu č. 3516-233/2008 ze dne 14. 1. 2009 pozemek parc. č. 2328/15
ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví města Hranice. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.16.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2932/4 ost. pl. o výměře 522 m2, parc.
č. 2932/5 ost. pl. o výměře 187 m2 a parc. č. 2932/6 ost. pl. o výměře 458 m2, vše v
k.ú. a obci Tovačov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Ivaň. Nabyvatel
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.17.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
částí pozemků parc. č. 989/4 ost. pl. o výměře cca 102 m2 a parc. č. 1028/19 ost. pl. o
výměře cca 123 m2, v k.ú. Řepčín, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným.
Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Moravská cyklotrasa na území ORP
Olomouc“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.18.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 682 ost. pl. o výměře cca 115 m2 v k.ú. Penčičky, částí
pozemků parc. č. 497 ost. pl. o výměře cca 55 m2 a parc. č. 503 ost. pl. o výměře cca
30 m2, oba v k.ú. Penčice, vše obec Přerov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a statutárním městem Přerovem jako budoucím obdarovaným za podmínek
obsažených ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ze
dne 28. 1. 2009. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Propojení chodníkových tras u
křižovatky ul. Tršická, Lipanská, Přerov – místní část Penčice“ kolaudována. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.19.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 2267/2, dle geometrického plánu
č. 279-850/2008 ze dne 4.12.2008 pozemky parc. č. 2267/44 ost. pl. o výměře

18

1044 m2 a parc. č. 2267/45 ost. pl. o výměře 375 m2, vše v k.ú. Velká u Hranic, obec
Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Hranice. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana Gustava Neštického o odprodej části pozemku
parc. č. 3673/1 ost. pl. v k.ú. a obci Šternberk z důvodu převodu části pozemku do
vlastnictví města Šternberka.

UZ/9/24/2009

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.

r e v o k u j e část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/27/2007,
bod 2.1., ze dne 22. 6. 2007, týkající se pozemku ve zjednodušené evidenci – Parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 4034/3 díl 1 o výměře 49 m2 v katastrálním
území a obci Jeseník z důvodu, že pozemek se nenachází pod tělesem silnice ve
vlastnictví Olomouckého kraje

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1490/11 ost. pl. o výměře 68 m2, parc.
č. 1490/12 ost. pl. o výměře 11 m2 a parc. č. 1474/4 ost. pl. o výměře 467 m2, vše v
k.ú. Lipná, obec Potštát z vlastnictví ČR - Ústavu územního rozvoje 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. 4689/5 zast. pl. o výměře 1848 m2 v k.ú.
a obci Šternberk z vlastnictví města Šternberka do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Využívání sportovní haly –
tělocvičny bude řešeno samostatnou dohodou mezi Gymnáziem, Šternberk, Horní
náměstí 5 a městem Šternberkem.
3.3.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 799/18 ostatní plocha o výměře 28 m2 v
katastrálním území Kobeřice, obec Hradčany – Kobeřice z vlastnictví obce Hradčany –
Kobeřice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí náklady spojené s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 834/2 ost. pl. o výměře 93 m2, parc.
č. 834/3 ost. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 2305 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k.ú. a
obci Hanušovice, vše z vlastnictví města Hanušovice do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření s majetkem kraje pro Správu 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.
3.5.
bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 842/11 ost. pl. o výměře 97 m2,
parc. č. 680/29 ost. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 804/10 ost. pl. o výměře 10 m2, dle
geometrického plánu č. 1720 – 681/2008 ze dne 25. 11. 2008 pozemek parc. č. 842/11
díl „c“ o výměře 97 m2, pozemek parc. č. 680/29 díl „b“ o výměře 4 m2 a parc.
č. 804/10 díl „a“ o výměře 10 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 842/12 o
celkové výměře 1 631 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví
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statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci.
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 části pozemku parc. č. 703/2 o výměře 22 m2, dle
geometrického plánu č. 146-186/2008 ze dne 13. 8. 2008 pozemek parc. č. 703/3
ostatní plocha o výměře 22 m2 v katastrálním území Zborov na Moravě, obec Zborov z
vlastnictví obce Zborov 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.
3.7.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3129/1 ostatní plocha o výměře
36.986 m2, parc. č. 3283/1 ostatní plocha o výměře 669 m2, parc. č. 3282/1 ost. pl. o
výměře 7.390 m2 a parc. č. 3218/5 ostatní plocha o výměře 14.137 m2, vše v
katastrálním území Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice, parc. č. 1560/3 ostatní
plocha o výměře 69 m2 v katastrálním území a obci Hanušovice, parc. č. 553/5 ostatní
plocha o výměře 6 m2, parc. č. 598/2 ostatní plocha o výměře 187 m2, parc. č. 654
ostatní plocha o výměře 67 m2 a parc. č. 656 ostatní plocha o výměře 149 m2, vše v
katastrálním území Hynčice nad Moravou, obec Hanušovice, parc. č. 2080/4 ostatní
plocha o výměře 207 m2, parc. č. 2122/4 ostatní plocha o výměře 88 m2, parc.
č. 2123/4 ostatní plocha o výměře 52 m2, parc. č. 2716/5 ostatní plocha o výměře
98 m2 a parc. č. 2716/6 ostatní plocha o výměře 148 m2, vše v katastrálním území a
obci Velké Losiny, parc. č. 1894/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 1890/4
ostatní plocha o výměře 477 m2, parc. č. 1887/12 ostatní plocha o výměře 105 m2,
parc. č. 1887/9 ostatní plocha o výměře 157 m2, parc. č. 1887/27 ostatní plocha o
výměře 23 m2 a parc. č. 682/2 ostatní plocha o výměře 14 m2, vše v katastrálním
území a obci Vikýřovice, parc. č. 5508/66 ostatní plocha o výměře 885 m2, parc.
č. 5508/63 ostatní plocha o výměře 24 m2, parc. č. 4268/12 ostatní plocha o výměře
2.015 m2, parc. č. 5455/2 ost. pl. o výměře 507 m2 a parc. č. 5507/1 ostatní plocha o
výměře 38 m2, vše katastrálním území Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z
vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR 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.
3.8.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5467/2 ost. pl. o výměře 8204 m2,
pozemku parc. č. 5467/15 ost. pl. o výměře 47 m2 a částí pozemků parc. č. 3999/1
orná půda o výměře 172 m2, parc. č. 3999/11 orná půda o výměře 18 m2, parc.
č. 5467/22 ost. pl. o výměře 4 271 m2, dle geometrického plánu č. 4562 – 548/2009 ze
dne 18. 6. 2009 parc. č. 5467/15 o výměře 47 m2, parc. č. 3999/1 díl „a“ o výměře
172 m2, parc. č. 3999/11 díl „b“ o výměře 18 m2, parc. č. 5467/22 díl „g“ o výměře
4 271 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 5467/22 ost. pl. o celkové výměře
4 508 m2, pozemků parc. č. 5467/16 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 5467/17 ost. pl.
o výměře 16 m2, parc. č. 5467/18 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 5467/19 ost. pl. o
výměře 12 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví města Zábřeh
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

neakceptuje
4.1.
nabídku Ústavu územního rozvoje na bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 1474/3 ost. pl. o výměře 153 m2 v k.ú. Lipná, obec Potštát do vlastnictví
Olomouckého kraje z důvodu jeho nepotřebnosti pro Správu sinic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci.
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4.2.
návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na bezúplatné nabytí úseku pozemní
komunikace – nyní silnice I/44 s mosty evid. 44-018 a č. 44-019 v délce cca 3. 109 m,
od km 14,534 do km 17,643 staničení a pozemků parc. č. 1917/3 ostatní plocha o
výměře 12.087 m2, parc. č. 1917/6 ostatní plocha o výměře 13.305 m2, parc. č. 1925/1
ostatní plocha o výměře 6.358 m,2, parc. č. 1925/3 ostatní plocha o výměře 71 m2,
parc. č. 1925/7 ostatní plocha o výměře 10.377 m2, parc. č. 1932/1 ostatní plocha o
výměře 2.155 m2, parc. č. 1932/3 ostatní plocha o výměře 120 m2 a parc. č. 1932/5
ostatní plocha o výměře 19.753 m2, vše v katastrálním území a obci Postřelmov, parc.
č. 5463/8 ostatní plocha o výměře 5.529 m2, parc. č. 5463/9 ostatní plocha o výměře
605 m2, parc. č. 5463/10 ostatní plocha o výměře 93 m2, parc. č. 5463/11 ostatní
plocha o výměře 150 m2, parc. č. 5463/12 ostatní plocha o výměře 201 m2, parc.
č. 5494/7 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 5496/2 ostatní plocha o výměře
792 m2, parc. č. 5509/25 ostatní plocha o výměře 238 m2 a parc. č. 5509/28 ostatní
plocha o výměře 729 m2, vše v katastrálním území Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh,
vše z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu
neprovedení majetkoprávního vypořádání všech pozemků pod předmětnou pozemní
komunikací.

UZ/9/25/2009

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.

schvaluje
2.1.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1526/1 ost. pl. o výměře 185 m2,
dle geometrického plánu č. 858-77/2008 ze dne 10.12.2008 pozemek parc. č. 1526/6
ost. pl. o výměře 185 m2 v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy (hospodaření) Penzionu pro důchodce Loštice, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Loštice, a dále části pozemku parc. č. 2256/1, dle geometrického
plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 části pozemku parc. č. 2256/1 díl „d“ o
výměře 1 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1498 ost. pl. o výměře 765 m2,
části pozemku parc. č. 2253/1, dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne
23. 12. 2008 část pozemku parc. č. 2253/1 díl „f“ o výměře 13 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 1575/1 ost. pl. o výměře 628 m2, částí pozemků parc. č. 2239 ost.
pl., dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 pozemky parc.
č. 2239/2 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 2239/3 ost. pl. o výměře 2 m2, části
pozemků parc. č. 2253/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne
23. 12. 2008 pozemky parc. č. 2253/4 ost. pl. o výměře 265 m2, parc. č. 2253/5 ost. pl.
o výměře 200 m2, parc. č. 2253/7 ost. pl. o výměře 64 m2 a parc. č. 2253/9 ost. pl. o
výměře 32 m2, částí pozemků parc. č. 2256/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 860281/2008 ze dne 23. 12. 2008 pozemky parc. č. 2256/7 ost. pl. o výměře 156 m2, parc.
č. 2256/8 ost. pl. o výměře 90 m2, parc. č. 2256/9 ost. pl. o výměře 89 m2 a parc.
č. 2256/10 ost. pl. o výměře 57 m2, části pozemku parc. č. 2253/1, dle geometrického
plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 část pozemku 2253/1 díl „m“ o výměře
19 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2253/8 ost. pl. o výměře 56 m2, částí
pozemku parc. č. 2253/1, dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne
23. 12. 2008 pozemky parc. č. 2253/6 ost. pl. o výměře 65 m2, parc. č. 2253/10 ost. pl.
o výměře 26 m2, parc. č. 2253/11 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 2253/12 ost. pl.
17 m2, části pozemku parc. č. 2256/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 860281/2008 ze dne 23. 12. 2008 pozemek parc. č. 2256/11 ost. pl. o výměře 23 m2, části
pozemku parc. č. 2253/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne
23. 12. 2008 část pozemku parc. č. 2253/1 díl „k“ o výměře 1 m2, který je sloučen do
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pozemku parc. č. 2253/2 ost. pl. o výměře 247 m2, vše v k.ú. a obci Loštice z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Loštice za podmínek dle důvodové
zprávy a za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku
parc. č. 113/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008
pozemek parc. č. 113/7 ost. pl. o výměře 1141 m2, částí pozemků parc. č. 1531/8 ost.
pl., parc. č. 1531/9 ost. pl. a parc. č. 1575/1ost. pl., dle geometrického plánu č. 860281/2008 ze dne 23. 12. 2008 část pozemku parc. č. 1531/8 díl „g“ o výměře 3 m2,
část pozemku parc. č. 1531/9 díl „h“ o výměře 10 m2 a část pozemku parc. č. 1575/1
díl „i“ o výměře 18 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2253/1 ost. pl. o
výměře 2216 m2, částí pozemků parc. č. 1498 ost. pl. a parc. č. 1499 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 část pozemku parc. č. 1498
díl „o“ o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 1499 díl „p“ o výměře 9 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 2256/1 ost. pl. o výměře 38 799 m2, vše v k.ú. a obci
Loštice z vlastnictví města Loštice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, a dále
pozemku parc. č. 1526/5 ost. pl. o výměře 72 m2 v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví
města Loštice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro
Penzion pro důchodce Loštice, 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.
2.2.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 4097 ost. pl. o výměře 1.497 m2,
dle geometrického plánu č. 1130-9/2009 ze dne 21. 1. 2009 pozemky parc. č. 4123/1
ost. pl. o výměře 1.282 m2 a parc. č. 4124/1 ost. pl. o výměře 215 m2, části pozemku
parc. č. 4098/1 ost. pl. o výměře 262 m2, dle geometrického plánu č. 1130-9/2009 ze
dne 21. 1. 2009 pozemek parc. č. 4125 ost. pl. o výměře 262 m2, částí pozemku parc.
č. 4098/1 ost. pl. o výměře 333 m2, dle geometrického plánu č. 1136-19/2009 ze dne
6. 2. 2009 pozemek parc. č. 4098/4 ost. pl. o výměře 230 m2, pozemek parc. č. 4098/5
ost. pl. o výměře 53 m2 a pozemek parc. č. 4098/6 ost. pl. o výměře 50 m2, částí
pozemku parc. č. 4099 ost. pl. o výměře 852 m2, dle geometrického plánu č. 113619/2009 ze dne 6. 2. 2009 pozemky parc. č. 4099/2 ost. pl. o výměře 27 m2 a parc.
č. 4099/3 ost. pl. o výměře 825 m2, vše v k.ú. a obci Nový Malín, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví obce Nový Malín za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 667/3 ost. pl. o výměře
40 m2, dle geometrického plánu č. 1130-9/2009 ze dne 21. 1. 2009 pozemek parc.
č. 667/3 ost. pl. o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví obce Nový Malín
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 poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1959/1 ost. pl. (původně
označeného parc. č. 1959) o celkové výměře 1703 m2, dle geometrického plánu
č. 204-669/2006 ze dne 4. 12. 2006 pozemky parc. č. 1959/6 ost. pl. o výměře 607 m2,
parc. č. 1959/7 ost. pl. o výměře 1017 m2, a dále díl „e“ o výměře 25 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1661/6 vodní plocha o celkové výměře 103 m2 a díl „b“ o
výměře 54 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1661/5 vodní plocha o výměře
90 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 pozemku parc. č. 1959/10 zahrada o výměře 18 m2 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,
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příspěvkovou organizaci, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto
bezúplatné nabytí uvedené nemovitosti. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
částí pozemků parc. č. 7895/1 ost. pl. o výměře 182 m2, parc. č. 7895/3 ost. pl. o
výměře 100 m2, parc. č. 7899/1 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 7899/2 ost. pl. o
výměře 1 m2, parc. č. 7929/1 ost. pl. o výměře 313 m2, parc. č. 7929/2 ost. pl. o
výměře 4 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě
(v hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Prostějovem jako budoucím
obdarovaným za podmínky, že současně bude uzavřena smlouva o budoucí darovací
smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 3007 ost. pl. o výměře
210 m2, parc. č. 3008 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 7890/1 ost. pl. o výměře 32 m2,
parc. č. 7892/1 ost. pl. o výměře 102 m2, parc. č. 7894 ost. pl. o výměře 69 m2, parc.
č. 7895/2 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 7897 ost. pl. o výměře 176 m2, parc.
č. 7898/1 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 7924 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 7926
ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 7930/1 ost. pl. o výměře 98 m2, parc. č. 7930/6 ost. pl.
o výměře 22 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova mezi
městem Prostějovem jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí uvedených
nemovitostí. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/150 a II/367 Prostějov – okružní
křižovatka“ kolaudována. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhům na vklad
vlastnických práv do katastru nemovitostí.
2.5.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 798/4 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 358-122/2008 ze dne 9.12.2008 části pozemku parc. č. díl „g“ o výměře 64 m2
a díl „i“ o výměře 42 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1/5 o nové výměře
255 m2, části pozemku parc. č. 773/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 358122/2008 ze dne 9.12.2008 část pozemku parc. č. 773/1 díl „k“ o výměře 888 m2, který
je sloučen do pozemku parc. č. 571/116 ost. pl. o nové výměře 949 m2, částí pozemku
parc. č. 773/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 358-122/2008 ze dne 9.12.2008 části
pozemku parc. č. 773/1 díl „b“ o výměře 49 m2 a díl „d“ o výměře 15 m2, vše v k.ú. a
obci Drahanovice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (nyní z hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce
Drahanovice za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 597/139 ost. pl., dle geometrického plánu č. 358-122/2008 ze dne
9.12.2008 část pozemku parc. č. 597/139 díl „c“ o výměře 84 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 773/1 ost. pl. o nové výměře 14877 m2 a části pozemku parc. č. 1/5
ost. pl., dle geometrického plánu č. 358-122/2008 ze dne 9.12.2008 část pozemku
parc. č. 1/5 díl „j“o výměře 7 m2, který je sloučen do pozemku parc.č. 798/4 ost. pl. o
nové výměře 2280 m2, vše v k.ú. a obci Drahanovice a pozemků parc. č. 689/16 ost.
pl. o výměře 635 m2, parc. č. 689/27 ost. pl. o výměře 1902 m2, parc. č. 689/29 ost. pl.
o výměře 305 m2 , vše v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice, vše z vlastnictví obce
Drahanovice 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.
2.6.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 686/174 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc.
č. 687/22 ost. pl. o výměře 3 m2, oba v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Štěpánov za podmínky, že
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současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 686/191 ost. pl. o
výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1857, dle geometrického plánu č. 507433/2004 ze dne 10. 11. 2004 pozemek parc. č. 1857/1 ost. pl. o výměře 8 397 m2,
vše v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, vše z vlastnictví obce Štěpánov 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.
2.7.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemní komunikace č. III/4468 v délce 0,969 km (od km 5,300 do km 6,269) se
všemi součástmi a příslušenstvím na části pozemku parc. č. 948/1, dle geometrického
plánu č. 161-932/2008 ze dne 14. 4. 2009 pozemek parc. č. 948/1 ost. pl. o výměře
1.083 m2 v k.ú. Moravská Huzová, na pozemku parc. č. 949/2 ost. pl. o výměře
4.129 m2 v k.ú. Moravská Huzová, na pozemku parc. č. 261/3 v k.ú. Březce a na části
pozemku parc. č. 1857, dle geometrického plánu č. 507-433/2004 ze dne 10. 11. 2004
pozemek parc. č. 1857/2 ost. pl. o výměře 203 m2, v k.ú. Štěpánov u Olomouce včetně
části pozemku parc. č. 948/1, dle geometrického plánu č. 161-932/2008 ze dne
14. 4. 2009 pozemek parc. č. 948/1 ost. pl. o výměře 1 083 m2, v k.ú. Moravská
Huzová, obec Štěpánov, pozemku parc. č. 949/2 ost. pl. o výměře 4 129 m2 v k.ú.
Moravská Huzová, obec Štěpánov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
obcí Štěpánov 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 Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1661/1 ost. pl. o výměře 317 m2,
dle geometrického plánu 720-592/2008 ze dne 12. 2. 2009 díl „e“ o výměře 12 m2, díl
„d“ o výměře 12 m2 a díl „h“ o výměře 48 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 1967 ost. pl. o výměře 417 m2, díl „c“ o výměře 3 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 1965 ost. pl. o výměře 300 m2, díl „u“ o výměře 2 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 84/4 ost. pl. o výměře 173 m2, díl „m“ o výměře 18 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1255/11 ost. pl. o výměře 530 m2, díl „d1“ o výměře
46 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/17 ost. pl. o výměře 356 m2, díl „i“ o
výměře 36 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1661/2 ost. pl. o výměře 275 m2,
díl „k“ o výměře 66 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1661/3 ost. pl. o výměře
160 m2, díl „t“ o výměře 16 m2 a díl „r“ o výměře 30 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 1661/4 ost. pl. o výměře 255 m2, díl „j“ o výměře 28 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1663/5 ost. pl. o výměře 1201 m2, a částí pozemku parc.
č. 1236/18 ost. pl. o výměře 130 m2, dle geometrického plánu 720-592/2008 ze dne
12. 2. 2009 díl „a1“ o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 84/4 ost. pl.
o výměře 173 m2, díl „s1“ o výměře 10 m2, který je sloučen do pozemku parc.
č. 1608/7 ost. pl. o výměře 178 m2, díl „h1“ o výměře 45 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 1608/17 ost. pl. o výměře 356 m2, díl „l1“ o výměře 10 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1608/59 ost. pl. o výměře 259 m2, díl „x1“ o výměře 6 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/32 ost. pl. o výměře 341 m2, díl „u1“ o
výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/63 ost. pl. o výměře 55 m2,
díl „n1“ o výměře 31 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1601/4 ost. pl. o výměře
255 m2, vše v k.ú. a obci Dubicko, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
obce Dubicko za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 1608/17 ost. pl. o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 1661/4 ost.
pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu 720-592/2008 ze dne 12. 2. 2009 parc.
č. 1608/17 díl „m1“ o výměře 61 m2 a parc. č. 1661/4 díl „b1“ o výměře 1 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1236/18 ost. pl. o výměře 3238 m2, vše v k.ú. a
obci Dubicko, z vlastnictví obce Dubicko do vlastnictví Olomouckého kraje, do
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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 a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.9.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1297 ost. pl. o celkové výměře
1 241 m2, dle geometrického plánu č. 681 - 28/2009 ze dne 2. 6. 2009 pozemky parc.
č. 1297/5 ost. pl. o výměře 768 m2 a parc. č. 1297/6 ost. pl. o výměře 473 m2, vše v
k.ú. a obci Osek nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví
obce Osek nad Bečvou za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 1284/3 ost. pl. o výměře 16 m2 a pozemku ve zjednodušené
evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1284/3 o výměře 6 m2, dle
geometrického plánu č. 681 – 28/2009 ze dne 2. 6. 2009 pozemek parc. č. 1284/3 díl
„a“ o výměře 16 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci –parcely původ Pozemkový
katastr (PK) parc. č. 1284/3 díl „b“ o výměře 6 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 1284/17 ost. pl. o výměře 22 m2, vše v k.ú. a obci Osek nad Bečvou, vše z
vlastnictví obce Osek nad Bečvou 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 poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.10.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 801/1 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 824-114/2008 ze dne 3.11.2008 části pozemku parc. č. 801/1 díly „c+d“ o
výměře 1153 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 231 o nové výměře 3397 m2,
část pozemku parc. č. 801/1 díl „a1“ o výměře 47 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 403 ost. pl. o nové výměře 80 m2, část pozemku parc. č. 801/1 díl „q“ o výměře
500 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1056 ost. pl. o nové výměře 1259 m2,
část pozemku parc. č. 801/1 díl „j“ o výměře 626 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 1073 ost. pl. o nové výměře 2486 m2, část pozemku parc. č. 801/1 díl „b“ o
výměře 299 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1140 ost. pl. o nové výměře
1645 m2, pozemků parc. č. 801/2 orná půda o výměře 836 m2 a parc. č. 1470/2 orná
půda o výměře 866 m2, vše v k.ú. a obci Velký Týnec a pozemku parc.č. 353 orná
půda o výměře 106 m2 v k.ú. Vsisko, obec Velký Týnec, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Velký Týnec za podmínky že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 398 ost. pl., parc. č. 399 zast. pl.,
parc. č. 400 ost. pl., parc. č. 401 zast. pl., parc. č. 402 ost. pl., parc. č. 1056 ost. pl. a
parc. č. 1057, dle geometrického plánu č. 824-114/2008 ze dne 3.11.2008 části
pozemků parc. č. 398 díl „r“ o výměře 40 m2, parc. č. 399 díl „t“ o výměře 4 m2, parc.
č. 400 díl „v“ o výměře 17 m2, parc. č. 401 díl „x“ o výměře 3 m2, parc. č. 402 díl „z“ o
výměře 19 m2, parc. č. 1056 díly „k+o“ o výměře 39 m2, parc. č. 1057 díl „l“ o výměře
79 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 801/1 ost. pl. o nové výměře
19628 m2, pozemků parc. č. 32/8 ost. pl. o výměře 12 m2 a parc. č. 1273/28 ost. pl. o
výměře 10 m2, vše v k.ú. a obci Velký Týnec, vše z vlastnictví obce Velký Týnec 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.
2.11.
č. 570/3
č. 571/4
č. 571/6

bezúplatný převod pozemků parc. č. 570/2 ost. pl. o výměře 825 m2, parc.
ost. pl. o výměře 745 m2, parc. č. 571/3 ost. pl. o výměře 181 m2, parc.
ost. pl. o výměře 182 m2, parc. č. 571/5 ost. pl. o výměře 408 m2, parc.
ost. pl. o výměře 613 m2 a parc. č. 571/7 ost. pl. o výměře 990 m2, vše v k.ú.
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a obci Hrubčice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Hrubčice za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 570/4
ost. pl. o výměře 47 m2 v k.ú. a obci Hrubčice z vlastnictví obce Hrubčice 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.
2.12.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2957 ost. pl. o výměře 2 134 m2,
dle geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemek parc. č. 2957/1
ost. pl. o výměře 2 134 m2, částí pozemku parc. č. 3256/1 ost. pl. o celkové výměře
4 688 m2, dle geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemky parc.
č. 3256/3 ost. pl. o výměře 1 381 m2, parc. č. 3256/4 ost. pl. o výměře 1 142 m2, parc.
č. 3256/5 ost. pl. o výměře 182 m2, parc. č. 3256/6 ost. pl. o výměře 485 m2, parc.
č. 3256/7 ost. pl. o výměře 150 m2, parc. č. 3256/8 ost. pl. o výměře 87 m2, parc.
č. 3256/9 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 3256/10 ost. pl. o výměře 1 142 m2, parc.
č. 3256/11 ost. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 3256/12 ost. pl. o výměře 27 m2, vše v
k.ú. Tovačov, obec Tovačov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
města Tovačov za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
pozemku parc. č. 593/13 ost. pl. o výměře 94 m2, části pozemku ve zjednodušené
evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 565/1 o výměře 294 m2, dle
geometrického plánu č. 760-793/2007 ze dne 29. 4. 2008 díl „a“ o výměře 294 m2,
části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 2918/18 o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne
18. 6. 2008 pozemek parc. č. 911/4 ost. pl. o výměře 10 m2, částí pozemku parc.
č. 2918/1 ost. pl. o celkové výměře 18 m2, dle geometrického plánu č. 763-796/2007
ze dne 18. 6. 2008 pozemky parc. č. 2918/50 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 2918/51
ost. pl. o výměře 15 m2, části pozemku parc. č. 2918/18 ost. pl. o výměře 22 m2, dle
geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemek parc. č. 2918/53
ost. pl. o výměře 22 m2, a části pozemku parc. č. 2918/33 ost. pl. o výměře 14 m2, dle
geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemek parc. č. 2918/49
ost. pl. o výměře 14 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov, vše z vlastnictví města Tovačov 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/9/26/2009

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

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 dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 - 126 důvodové zprávy

3.

u k l á d á vyhlásit úplné znění zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem

O: Rada Olomouckého kraje
T: 11. 12. 2009

26

UZ/9/27/2009

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
kultury

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
dle Příloh č. 1 - 8 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
v oblasti kultury dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana

UZ/9/28/2009

Příspěvek Olomouckého kraje na zajištění oslav státních svátků
28. října a 17. listopadu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvků statutárnímu městu Přerov, městu Prostějov,
městu Šumperk a městu Jeseník na zajištění oslav státních svátků 28. října
a 17. listopadu, a to ve výši 119.500,- Kč pro každé z jmenovaných měst dle důvodové
zprávy

UZ/9/29/2009

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.

s c h v a l u j e poskytnutí účelové finanční dotace městu Štíty ve výši 116 000,- Kč
a obci Olšany u Prostějova ve výši 1 000 000,- Kč na řešení mimořádné situace
v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle důvodové zprávy

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

UZ/9/30/2009

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.

ukládá podepsat
dle bodu 2 usnesení

oznámení o poskytnutí finančních příspěvků žadatelům
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O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/9/31/2009

Informace o schválení 2. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací na území Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
informaci o schválení 2. aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje uvedené v Příloze č. 2 důvodové
zprávy

UZ/9/32/2009

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální
oblasti

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální
oblasti zřizovaných Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á vyhlásit úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální
oblasti zřizovaných Olomouckým krajem

O: Rada Olomouckého kraje
T: 11. 12. 2009

UZ/9/33/2009

Podpora protidrogové prevence pro rok 2009 - schválení
výsledků jednání hodnotící komise

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 výsledky jednání hodnotící komise a poskytnutí příspěvků dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy

UZ/9/34/2009

Změny zřizovacích listin zdravotnických zařízení

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 změny zřizovacích listin Dětského centra Pavučinka Šumperk,
příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy (dodatek č. 6), Sdružených
zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 2 důvodové
zprávy (dodatek č. 5), Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy (dodatek č. 4), Odborného léčebného
ústavu neurologicko-geriatrického Moravský Beroun, příspěvkové organizace, dle
Přílohy č. 4 důvodové zprávy (dodatek č. 3) a Odborného léčebného ústavu Paseka,
příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy (dodatek č. 3), a to
s účinností od 1. 11. 2009

3.

schvaluje
změny zřizovacích listin Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy
(dodatek č. 5), Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického Moravský
Beroun, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 7 důvodové zprávy (dodatek č. 4) a
Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 8
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důvodové zprávy (dodatek č. 4), a to s účinností od 1. 1. 2010
4.

ukládá podepsat
bodu 2 a 3 usnesení

dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana

UZ/9/35/2009

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. –
kapitálu nepeněžitým vkladem majetku

zvýšení základního

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 na doporučení Rady Olomouckého kraje zvýšení základního kapitálu
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc,
Hodolany, PSČ 779 00, IČ: 26873346, nepeněžitým vkladem movitého majetku dle
důvodové zprávy a písemné zprávy představenstva společnosti v Příloze č. 1 takto:
a) Základní kapitál společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. se zvyšuje
vkladem majetku a upsáním nových akcií o 24 000 000,- Kč ze 426 000 000,- Kč na
450 000 000,- Kč.
b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 24 kusů kmenových akcií na jméno,
s omezenou převoditelností, v listinné podobě, nekotované o jmenovité hodnotě
1.000.000,- Kč za 1 ks akcie.
d) Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je
Olomoucký kraj. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto věci movité:
- Nemocnice Přerov – účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek (majetek do
40 000,- Kč)
Inventární číslo
260000000011
260000000015
260000000016
260000000017
260000000018
260000000019
260000000020
260000000021
260000000022
260000000023
260000000024
260000000025
260000000026
260000000027
260000000028
260000000029
260000000030
260000000031
260000000032
260000000033
260000000034
260000000035
260000000036
260000000037
260000000038
260000000039

Technický název (Pořizovací cena v Kč)
Držák karet pacientů 360 ks (7 068,60)
Miska polévková 315 ks (41 608,35)
Víčko na pol. misku 295 ks (6 845,15)
Talíř zdravotní 330 ks (51 836,40)
Miska přílohová 274 ks (30 813,10)
Miska přílohová 360 ks (40 483,80)
Příbor nerez třídilný 237 ks (23 690,52)
Karty - správa systému 100 ks (38 984,40)
Karty - správa systému 600 ks aktivních karet (41 769,00)
Karty - objed. a výdej. 100 ks (30 630,60)
Karty - objed. a výdej.570 ks aktivních karet (23 808,30)
Levalit 1467 l (10 771,75)
Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41)
Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41)
Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41)
Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41)
Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41)
Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41)
Výlevka s umyvadlem 500x750x850 (38 090,41)
Výlevka s umyvadlem 500x750x850 (38 090,41)
Výlevka s umyvadlem 500x750x850 (38 090,41)
Stůl pracovní s nierolenovou deskou (19 179,83)
Dřez dvoudílný 1200x700x850 (21 543,46)
Dřez dvoudílný 1200x700x850 (21 543,46)
Stůl pracovní s policí 1000x700x850 (10 338,13)
Váha elektr. -6 kg nerezová (22 855,14)
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260000000040
260000000041
260000000042
260000000043
260000000044
260000000045
260000000046
260000000047
260000000048
260000000049
260000000050
260000000051
260000000052
260000000053
260000000054
260000000055
260000000057
260000000058
260000000059
260000000060
260000000061
260000000062
260000000063
260000000064
260000000065
260000000066
260000000067
260000000068
260000000069
260000000070
260000000071
260000000072
260000000073
260000000074
260000000075
260000000076
260000000077
260000000078
260000000079
260000000080
260000000081
260000000082
260000000083
260000000084
260000000085
260000000086
260000000087
260000000088
260000000089
260000000090
260000000091
260000000092
260000000093
260000000094
260000000095
260000000096
260000000097
260000000098
260000000099
260000000100

Váha elektr. -6 kg nerezová (22 855,14)
Váha elektr. -6 kg nerezová (22 855,14)
Váha elektr. -6 kg nerezová (22 855,14)
Váha elektr. -6 kg nerezová (22 855,14)
Váha elektr. -6 kg nerezová (22 855,14)
Váha elektr. -6 kg nerezová (22 855,14)
Váha elektr. -6 kg nerezová (22 855,14)
Stůl pracovní s policí 800x700x850 (9 835,35)
Lapač slupek a škrobu (4 038,86)
Vpusť podlahová s roštem 400x400 (9 351,91)
Vpusť podlahová s roštem 900x300 (18 703,83)
Vpusť podlahová s roštem 1700x400 (33 736,50)
Vpusť podlahová s roštem 700x400 (18 703,83)
Vpusť podlahová s roštem 800x400 (18 703,83)
Vpusť podlahová s roštem 800x600 (23 904,13)
Vpusť podlahová s roštem1200x300 (21 797,94)
Vozík plošinový 1000x740x840 (11 316,90)
Vozík plošinový 1000x740x840 (5 658,45)
Rošt na brambory dřevěný 2000x2300 (6 497,40)
Stůl pracovní s nierolenovou deskou (22 370,51)
Špalek řeznický bukový (9 948,40)
Vozík plošinový 480x740x840 (9 737,18)
Vozík plošinový 480x740x840 (9 737,18)
Vozík plošinový 480x740x840 (9 737,18)
Vozík plošinový 480x740x840 (9 737,18)
Stůl pracovní 1700x700x850 (14 425,78)
Dřez dvoudílný 1200x700x850 (21 543,46)
Mřížka parapetní 1000x150 (2 226,79)
Indikátor digitální (24 517,33)
Regál skladový 4 policový (3 585,71)
Stůl pracovní 1600x700x850 (20 877,06)
Regál skladový 4 policový (3 585,70)
Regál skladový 4 policový (3 585,71)
Vozík plošinový 1000x740x840 (5 658,45)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,69)
Indikátor digitální (24 517,33)
Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60)
Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60)
Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60)
Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60)
Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
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260000000102
260000000103
260000000104
260000000105
260000000106
260000000107
260000000108
260000000109
260000000110
260000000111
260000000112
260000000113
260000000114
260000000115
260000000116
260000000117
260000000118
260000000119
260000000120
260000000121
260000000122
260000000123
260000000124
260000000125
260000000126
260000000127
260000000128
260000000129
260000000130
260000000131
260000000132
260000000133
260000000134
260000000135
260000000139
260000000140
260000000141
260000000142
260000000143
260000000144
260000000145
260000000146
260000000147
260000000148
260000000150
260000000151
260000000152
260000000153
260000000154
260000000155
260000000156
260000000157
260000000158
260000000159
260000000160
260000000161
260000000162
260000000163
260000000164
260000000165

Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71)
Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,67)
Chladící skříň 521 l (28 548,10)
Regál skladový 4pol 1300x500x1800l (4 675,99)
Regál skladový 4pol 1300x500x1800l (4 675,99)
Regál skladový 4pol 1300x500x1800l (4 675,98)
Stůl pracovní 2000x700x850 (23 161,86)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,02)
Deska pracovní 400x700x400 (6 290,64)
Vozík na gastronádobu (17 060,55)
Sada 8disků pro krouhač zeleniny (32 297,31)
Mřížka parapetní 2145x150 (4 597,86)
Stůl pracovní s dřezem (19 620,13)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,02)
Deska pracovní 500x700x400 (6 769,61)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,02)
Stůl pracovní 1700x550x850 (12 921,91)
Mřížka parapetní 1700x150 (4 022,20)
Stůl odkládací k myčce 1300x860 (15 117,46)
Stůl odkládací k myčce 1400x860 (31 390,71)
Sprcha tlaková předoplachová (6 247,50)
Stůl pracovní s dřezem 2000x7000x850 (23 161,86)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,01)
Turbomixer ruční (23 524,63)
Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03)
Mřížka parapetní 2100x150 (4 597,86)
Stůl pracovní pojízdný se vsuny (29 092,50)
Stůl pracovní pojízdný se vsuny (29 092,50)
Stůl pracovní s dřezem a policí (20 417,43)
Skříňka nástěnná uzavřená (16 419,03)
Stůl pracovní s dřezem 2000x700 (23 161,86)
Váha elektronická 6 kg (22 855,14)
Stůl pracovní s dřezem a policí 1800x700 (20 417,43)
Vpusť podlahová s roštem (20 948,28)
Stůl pracovní 1800x800x850 (21 202,83)
Stůl pracovní 700x700x850 (15 532,48)
Pracovní deska -doměrek (6 693,75)
Pracovní stůl s neor.deskou 2100x700 (28 742,96)
Skříňka nástěnná uzavřená 2100x350 (19 394,03)
Skříňka nástěnná uzavřená 1500x350 (16 419,03)
Skříňka nástěnná uzavřená 1500x350 (16 419,03)
Skříňka nástěnná uzavřená 1000x350 (14 605,76)
Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20)
Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20)
Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20)
Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20)
Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20)
Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20)
Vozík na uskladnění kabelů (23 872,59)
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260000000166
260000000167
260000000168
260000000169
260000000170
260000000171
260000000172
260000000173
260000000174
260000000175
260000000176
260000000177
260000000178
260000000179
260000000180
260000000181
260000000182
260000000183
260000000184
260000000185
260000000186
260000000187
260000000188
260000000189
260000000190
260000000191
260000000192
260000000193
260000000195
260000000196
260000000197
260000000198
260000000199
260000000200
260000000201
260000000202
260000000203
260000000204
260000000205
260000000206
260000000207
260000000208
260000000209
260000000210
260000000212
260000000213
260000000214
260000000215
260000000216
260000000217
260000000218
260000000219
260000000220
260000000221
260000000222
260000000223
260000000224
260000000225
260000000226
260000000227

Vozík na uskladnění kabelů (23 872,59)
Vozík na uskladnění kabelů (23 872,59)
Vozík na uskladnění kabelů (23 872,59)
Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59)
Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59)
Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59)
Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59)
Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59)
Spodní díl TEMP-ROYAL 360 ks (532 072,80)
Vrchní díl TEMP-ROYAL 360 ks (519 220,80)
Třídící stůl 1800x900 (15 211,18)
Stůl pracovní s dřezem 1200x700 (17 125,59)
Štosovací vozík konzolový (15 996,93)
Nerezový jednodřez (16 595,03)
Vozík na podnosy a příbory (20 866,65)
Vozík na podnosy a příbory (20 866,65)
Spojovací materiál výdeje-deska (7 497,00)
Pojezdová dráha k prac.stolům (27 905,50)
Výdejní pult zakrytý (26 062,90)
Nerezový stůl 1500x700 (25 556,44)
Nerezový stůl 800x700 (16 495,07)
Neutrální pracovní plocha (11 578,70)
Nástěnná skříňka otevřená (10 554,11)
Neutrální pracovní plocha (16 789,95)
Stůl pracovní s policí 1000x550 (9 874,03)
Truhla mrazící 461 l (22 003,10)
Truhla mrazící 461 l (22 003,10)
Stůl pracovní s dřezem 1200x700 (17 125,59)
Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71)
Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71)
Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71)
Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71)
Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71)
Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71)
Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,69)
Skříň chladící 521 l (28 548,10)
Skříň chladící 521 l (28 548,10)
Skříň chladící 521 l (28 548,10)
Stůl pracovní s nierol. deskou (28 742,96)
Stůl pracovní s dřezem a policí 1600x700 (19 620,13)
Stůl pracovní s nier. deskou 1800x700 (23 352,26)
Stůl pracovní se žulovou deskou 1700x700 (34 755,44)
Stůl pracovní s dřezem a policí 1600x700 (19 620,13)
Regál skládový čtyřroštový 1300x600 (21 217,70)
Regál skládový čtyřroštový 1300x600 (21 217,70)
Regál skládový čtyřroštový 1300x600 (21 217,70)
Regál skládový čtyřroštový 1400x600 (21 897,49)
Regál skládový čtyřroštový 1400x600 (21 897,49)
Stůl pracovní s nier. deskou 1800x700 (24 570,53)
Stůl pracovní s nier. deskou 1800x700 (23 352,26)
Stůl pracovní s dřezem a policí 2000x700 (26 151,74)
Stůl pracovní s nier. deskou 1700x700 (22 370,51)
Stůl pracovní s policí 1500x700 (12 788,04)
Stůl pracovní s dřezem a policí 2000x700 (23 161,86)
Stůl pracovní s nier.deskou 2100x700 (28 742,96)
Stůl pracovní s policí 2100x700 (20 252,31)
Stůl pracovní s nierol.deskou 2000x700 (27 828,15)
Stůl pracovní s policí 1800x800 (15 211,18)
Stůl pracovní s dřezem 1200x800 (17 671,50)
Buben navíjecí s hadicí (5 950,00)
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260000000228
260000000229
260000000230
260000000231
260000000232
260000000233
260000000234
260000000235
260000000236
260000000237
260000000238
260000000239
260000000241
260000000242
260000000243
260000000244
260000000245
260000000246
260000000247
260000000248
260000000249

PC stan.Cel.3.06GHz LGA775,512 (36 509,20)
PC stan.Cel.3.06GHz LGA775,512 (31 844,40)
BK snímač do klávesnice (11 221,70)
BK snímač do klávesnice (11 221,70)
Klávesnice speciál. k PM (11 864,30)
Real - time připojení k systému (25 061,40)
Další sním.připojení k systému -P (10 581,48)
Zdroj napájení-výdejní místa (5 224,10)
Snímač karet Ethernet -výdejní (34 034,00)
Snímač karet Ethernet -výdejní (34 034,00)
Snímač karet Ethernet -výdejní (34 034,00)
Displey inform. s počty porcí (17 826,20)
Displey inform. s počty porcí (17 826,20)
Modul pro inform.displey s počty porcí (11 109,84)
Modul pro inform.displey s počty porcí (11 109,84)
Modul pro inform.displey s počty porcí (11 109,84)
PC server -P4/2.8GHz LGA775 (39 151,00)
Láhev filtrační (8 725,41)
Láhev filtrační (8 725,42)
Nádrž solanková 200 l (7 520,15)
Ventil řadící Fleck (15 379,38)

Celkem

5 065 625,47 Kč

- Nemocnice Přerov - účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(majetek nad 40 000,- Kč)
Inventární číslo
260000000012
260000000255
260000000256
260000000260
260000000264
260000000265
260000000266
260000000267
260000000268
260000000269
260000000270
260000000271
260000000272
260000000273
260000000274
260000000275
260000000276
260000000277
260000000278
260000000279
260000000280
260000000281
260000000282
260000000283
260000000284
260000000285
260000000286
260000000287
260000000288
260000000289
260000000291
260000000292
260000000294
260000000295

Technický název (Pořizovací cena v Kč)
Chladicí skříň celonerezová na GN 2/1 (52 181,50)
Skříň chladící celonerezová na GN 2/1 (52 181,50)
Škrabka na brambory - 40 kg (44 636,90)
Box chladící vč.ner.regálů 3500x3200 (257 161,02)
Box chladící vč.ner.regálů 3300x2300 (208 857,85)
Box mrazící vč.ner.regálů 2300x3200 (269 262,25)
Box chladicí vč.ner.regálů 3300x2300 (240 881,82)
Box chladicí vč.ner.regálů 3100x1900 (225 565,45)
Box chladicí vč.ner.regálů 2800x1900 (235 312,62)
Váha plošinová 600 kg (103 390,65)
Box chladící vč. regálů 3400x2200 (239 809,75)
Box chladící vč. regálů 2200x2200 (208 966,02)
Váha plošinová -600kg (103 390,65)
Box chladící vč.regálů 3700x2800 (287 791,62)
Box chladící vč.chlazení 2900x2500 (223 423,45)
Box chladící vč.chlazení3000x2100 (224 602,62)
Krouhač zeleniny 600x720 (181 202,01)
Stůl chlazený s prostorem po GN 1745x700 (86 637,95)
Chlazená míst.vč.podhledů a chlazení (139 028,65)
Řezačka masa 3500x500 (59 304,84)
Stůl chlazený s 2 prostory pro GN (78 864,28)
Vyvalovač těsta 800x560 (100 614,50)
Dělička těsta 30 porcí (100 614,50)
Hnětač těsta s frekvenčním měničem (259 901,95)
Díže 180 l (73 708,60)
Univerzální šlehací a hnětací stroj (130 781,00)
Myčka černého nádobí (395 911,14)
Chlazená mist.vč.podhledů 5900x3500 (155 201,82)
Univerzální šlehací a hnětací stroj (130 781,00)
Nářezový stroj (49 404,04)
Sporák elektrický 4hořákový (136 731,71)
Robot vícelúčelový (107 880,88)
Konvektomat elektrický 10xGN (402 317,58)
Míchací aparát sosiermat (1 082 960,21)
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260000000296
260000000297
260000000298
260000000299
260000000300
260000000301
260000000302
260000000303
260000000304
260000000305
260000000306
260000000307
260000000308
260000000309
260000000310
260000000311
260000000312
260000000313
260000000314
260000000315
260000000316
260000000317
260000000318
260000000319
260000000320
260000000322
260000000323
260000000324
260000000325
260000000326
260000000327
260000000328
260000000329
260000000330
260000000331
260000000332
260000000333
260000000334
260000000335
260000000336
260000000339
260000000340
260000000341
260000000342
260000000344
260000000345
260000000346
260000000347
260000000348
260000000349
260000000350
260000000351
260000000352
260000000353
260000000354
260000000355
260000000356
260000000357
260000000358
260000000359

Pánev elektrická nerezová (442 984,16)
Pracovní plocha neutrální do varného bloku (46 178,66)
Kotel parní 100 l (316 481,21)
Kotel parní 300 l (576 948,41)
Kotel parní 300 l (576 948,42)
Vpusť podlahová s roštem 2450x400 (46 439,75)
Vpusť podlahová s roštem 2650x400 (49 147,00)
Kotel parní 150 l (389 398,46)
Pracovní plocha neutrální 400x850 (46 178,66)
Sporák elektrický 6hořákový (234 013,50)
Šokový zchlazovač 20xGN 1/1 (427 512,83)
Konvektomat elektrický 20xGN (694 375,71)
Konvektomat elektrický 20xGN (694 375,71)
Vpusť podlahová s roštem 2550x400 (47 814,20)
Vozík na přehoz a uskladnění oleje (83 770,05)
Multifunkční pánev 100 l (646 985,15)
Vozík na uložení košů (53 099,59)
Multifunkční pánev elektrická 100l (612 933,30)
Univerzální šlehací a hnětací stroj (155 295,00)
Tabletovací pás řemenový (370 748,07)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46)
Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,41)
Vozík na ohřev talířů dvoutubusový (47 793,38)
Vozík na ohřev talířů dvoutubusový (47 793,38)
Vozík na ohřev talířů dvoutubusový (47 793,38)
Vozík na ohřev talířů dvoutubusový (47 793,36)
Výhřevná pojízdná skříň 16xGN (66 444,84)
Výhřevná pojízdná skříň 16xGN (66 444,84)
Výhřevná pojízdná skříň 16xGN (66 444,84)
Výhřevná pojízdná skříň 16xGN (66 444,84)
Myčka tabletového systému pásová (1 350 704,74)
Vpusť podlahová s roštem (60 184,25)
Drtička a lis zbytků potravin (861 062,70)
Chlazený kontejner na odpadky (71 090,60)
Kombinovaná sdružená jednotka (122 964,72)
Kondenzační chladící jednotky pro mraz. (93 296,95)
Parní myčka košová (1 082 369,41)
Třídící stůl pracovní s dřezem (357 800,99)
Výstupní stůl válečkový (40 266,86)
Zatáčka s posunem a sušením (151 530,20)
Výlevka v kombinaci s umyvadlem (42 661,26)
Odkládací pás řemenový (444 632,55)
Salátový bufet chlazený (105 962,60)
Salátový bufet chlazený (105 962,60)
Pracovní stůl výdejní (54 118,37)
Pracovní stůl výdejní (54 118,38)
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260000000360
260000000361
260000000362
260000000363
260000000364
260000000365
260000000366
260000000367
260000000368
260000000369
260000000370
260000000371
260000000372
260000000373
260000000374
260000000375
260000000376
260000000377
260000000378
260000000379
260000000380
260000000381
260000000382

Celkem

Pojezdová dráha (190 440,46)
Vozík na ohřev talířů (47 793,38)
Vozík na ohřev talířů (47 793,38)
Vozík na ohřev talířů (47 793,37)
Vozík na ohřev jídla v gastronádobách (45 249,75)
Vozík na ohřev jídla v gastronádobách (45 249,75)
Vozík na ohřev jídla v gastronádobách (45 249,75)
Výrobník nápojů 2x20 l (157 175,20)
Prosklená lednice nerezová (57 155,70)
Prosklená lednice nerezová (57 155,70)
Lednice nerez. s vnitř.osvětlením (52 181,50)
Sporák 4plotýnkový nerezový (105 910,00)
Grilovací deska multifunkční GN2/1 (103 351,50)
Dvojfritéza 2x12 l (128 520,00)
Digestoř odsávací (55 181,25)
Stůl pracovní se žulovou deskou (49 261,54)
Kotlík na diety 25 l (179 297,30)
Kotlík na diety 25 l (179 297,30)
Kotlík na diety 25 l (179 297,30)
HACCP systém sledování čidly (701 087,35)
Vozík na ohřev talířů v gastronádobách (45 249,75)
Vozík na ohřev talířů v gastronádobách (45 249,75)
Vozík na ohřev talířů v gastronádobách (45 249,75)

23 407 936,45 Kč

- Nemocnice Přerov – účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software do
60 000,- Kč)
Inventární číslo
260000000014
260000000250
260000000251
260000000253

Technický název (Pořizovací cena v Kč)
Windows XP Prof CZ OEM - Správa (23 538,20)
Windows XP Prof.CZ OEM -Prezent. (23 538,20)
Windows XP Prof.CZ OEM -Datový (14 208,60)
Intranet/internet do 300 osob (59 488,10)

Celkem:

120 773,10 Kč

- Nemocnice Prostějov
Inventární číslo
260000000392
260000000393

Technický název (Pořizovací cena v Kč)
Rozhlas evakuační stravovacího provozu (24 900,00)
Zabezpečovací zařízení EZS- oční oddělení (177 674,00)

Celkem:

202 574,00 Kč

- Nemocnice Šternberk
Inventární číslo
260000000383

Technický název (Pořizovací cena v Kč)
Stropní stativ pevný s policí a medilištou (239 085,00)

Celkem:

239 085,00 Kč

Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem znalkyně v oboru
ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, movitostí, motorových vozidel a podniků
znalkyně ing. Hany Martínkové, č.1251-108, ze dne 30. 6. 2009, ustanovené k jeho
ocenění usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 30 Nc
6041/2009 ze dne 20. 4. 2009. a činí 24 000 000,- Kč.
e) Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle
ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.. Lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení
návrhu na upsání akcií ( po právní moci zápisu usnesení Olomouckého kraje jako
jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem ) a skončí
uplynutím 30 dnů od jejího započetí.
f) Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. tedy Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a,
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PSČ 779 00.
g) O počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat
jediného akcionáře, a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií, bude
jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií.
h) Upisovatel je povinen ve lhůtě nejpozději do 30. 11. 2009 splatit emisní kurz a tím
100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií písemným prohlášením vkladatele dle § 60
odst. 1, 2 obchodního zákoníku.
i) Za nepeněžitý vklad budou vydány 24 ks kmenových akcií v listinné podobě,
znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč
3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje, ve věci rozhodování za Olomoucký kraj jako
jediného akcionáře Nemocnice Olomouckého kraje a.s., aby schválila zvýšení
základního kapitálu v souladu s bodem 2 usnesení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: ROK 8. 10. 2009
4.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje, aby zmocnila hejtmana Olomouckého kraje,
aby za Olomoucký kraj učinil formou notářského zápisu rozhodnutí o zvýšení
základního kapitálu Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. dle bodu 2 usnesení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: ROK 8. 10. 2009

UZ/9/36/2009

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. - zvýšení základního
kapitálu peněžitým vkladem

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 postup na zvýšení základního kapitálu Nemocnice Olomouckého
kraje, a.s. peněžitým vkladem takto:
a) Základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje ze 450 000 000,-Kč upsáním nových
akcií o 10 000 000,- Kč na částku 460 000 000,- Kč.
b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 10 kusů kmenových akcií na jméno,
s omezenou převoditelností, v listinné podobě nekotované, o jmenovité hodnotě jedné
akcie 1 000 000,- Kč
d) Emisní kurz činí 1 000 000,- Kč.
e) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na
upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií.
f) Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle
ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.. Lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení
návrhu na upsání akcií ( po právní moci rozhodnutí krajského soudu o zápisu
rozhodnutí Olomouckého kraje jako jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu
peněžitým vkladem) a skončí uplynutím 30 dnů od jejího započetí.
g) Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. tedy Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a,
PSČ 779 00.
h) O počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat
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jediného akcionáře, a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií, bude
jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií.
i) Upisovatel je povinen ve lhůtě nejpozději do 15. 4. 2010 splatit emisní kurz upsaných
akcií na zvláštní účet zřízený pro tento vklad u Komerční banky na jméno Nemocnice
Olomouckého kraje a.s.
j) O splacení vkladu vydá správce vkladu
obchodního zákoníku.
3.

prohlášení vkladatele dle § 60 odst.4

ukládá
Radě Olomouckého kraje, předložit materiál na zvýšení základního
kapitálu Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. peněžitým vkladem Zastupitelstvu
Olomouckého kraje dne 11. 12. 2009 ke schválení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: 11. 12. 2009

UZ/9/37/2009

Poskytnutí finančního příspěvku vítězným obcím v krajském
kole soutěže Vesnice 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 předložený návrh na poskytnutí finančního příspěvku obcím
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavřít darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a oceněnými
obcemi dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t darovací smlouvy dle důvodové zprávy

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
5.

b l a h o p ř e j e obci Tučín k zisku celostátního titulu Vesnice roku 2009

UZ/9/38/2009

Spolufinancování investičních akcí ze státního
prostřednictvím programového financování

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 vynaložení finančních prostředků ve výši 1 680,201 tis. Kč jako
spoluúčast žadatele na akci „Domov „Na Zámku“ Nezamyslice – rekonstrukce
venkovních komunikací“

3.

s c h v a l u j e vynaložení finančních prostředků ve výši 1 314,000 tis. Kč jako
spoluúčast žadatele na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení na pokojích uživatelů
v domově důchodců Červenka – oddělení Litovel“

4.

schvaluje
vynaložení finančních prostředků ve výši 670,000 tis. Kč jako
spoluúčast žadatele na akci „Domov „Na Zámku“ Nezamyslice – rekonstrukce podlahy
v 1. NP hlavní budovy“

UZ/9/39/2009

Plnění podmínek Smluv o poskytnutí finanční podpory na akce
v rámci Společného regionálního operačního programu

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 postup dle varianty C důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat příjemce podpory o postupu Olomouckého kraje při neplnění
podmínek Smluv o poskytnutí finanční podpory na akce v rámci Společného
regionálního operačního programu

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: 11. 12. 2009

UZ/9/40/2009

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě pro další volební
období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

zvolilo
Františka Cigánka
Františka Dubravského
Dagmar Martinákovou
Miroslava Mořkovského
Ing. Václava Mrázka
Juliuse Nádvorníka
Danu Navrátilovou
Antonína Pindura
Jana Štěpánka
přísedícími Krajského soudu v Ostravě na dobu čtyř let

3.

u k l á d á zaslat Krajskému soudu v Ostravě výpis usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje potvrzující volbu přísedících

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

UZ/9/41/2009

Žádosti obcí o změnu účelu a výše finančního příspěvku pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
na rok 2009 (Pravidla 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 účelu finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009 (Pravidla
2009) u žadatele - obec Supíkovice, IČ: 00303429 dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e změnu účelu a výše poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
na rok 2009 (Pravidla 2009) u žadatele - obec Rouské, IČ: 00636550 dle důvodové
zprávy

4.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009 (Pravidla
2009) ve výši 20.000 Kč obci Bezuchov, IČ: 00636118 dle důvodové zprávy
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5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
Olomouckého kraje dle bodu 2, 3 a 4 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/9/42/2009

Žádosti o finanční příspěvky povodněmi postižených obcí
Olomouckého kraje a žádosti složek IZS

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
Bělotín, IČ: 00301019, ve výši 480.000 Kč dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje obci
Milenov, IČ: 00301582, ve výši 31.000 Kč dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
České republice - Krajskému ředitelství policie Severomoravského kraje, IČ: 75151502,
ve výši 500.000 Kč dle důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
České republice - Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČ: 70885940,
ve výši 2.700.000 Kč dle důvodové zprávy

6.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, IČ: 00849103, ve výši
1.500.000 Kč dle důvodové zprávy

7.

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, 3, 4, 5 a 6 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/9/43/2009

Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009 – III.
etapa

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 rozdělení neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009 - III. etapa dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy

UZ/9/44/2009

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

vědomí

zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého

a) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 1. 6. 2009
b) Zápis z 3. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 17. 6. 2009
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c) Zápis z 3. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 6. 2009
d) Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 25. 6. 2009
e) Zápis z 3. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 25. 6. 2009
f) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 28. 7. 2009

UZ/9/45/2009

Žádost Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu o dotaci a půjčku
na realizaci projektu „Vítejte u nás - v nysko – jesenickém
regionu“

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 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1,
787 01 Šumperk, IČ: 68923244, ve výši 5.629.601,25 Kč se splatností do 30. 10. 2012
dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Kladská
1, 787 01 Šumperk, IČ: 68923244, ve výši 625.511,25 Kč dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvu dle bodu 2 a 3 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

V Olomouci dne 25. 9. 2009

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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