USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 11. 12. 2009
UZ/11/1/2009

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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e upravený program 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 11. 12. 2009

UZ/11/2/2009

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke dni 23. 11. 2009:
a) s termínem plnění 11. 12. 2009 dle části A) důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

UZ/11/3/2009

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

UZ/11/4/2009

na

vědomí

zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé

Dodatky ke Smlouvám o financování grantových schémat
Olomouckého kraje 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

2.

s c h v a l u j e předměty dodatků ke Smlouvám o financování grantových schémat
Společného regionálního operačního programu dle důvodové zprávy a příloh

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky ke Smlouvám dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/11/5/2009

Grantová schémata Olomouckého kraje v rámci Společného
regionálního operačního programu - dodatky ke Smlouvám o
poskytnutí finanční podpory na akce

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí finanční podpory na akce v rámci
grantových schémat Olomouckého kraje při Společném regionálním operačním
programu dle důvodové zprávy,
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b) znění vzorového dodatku ke Smlouvám o poskytnutí finanční podpory na akce v
rámci grantových schémat Olomouckého kraje při Společném regionálním operačním
programu dle důvodové zprávy,
c) zmocnění Rady Olomouckého kraje ke schvalování dodatků ke Smlouvám o
poskytnutí finanční podpory na akce v rámci grantových schémat Olomouckého kraje
při Společném regionálním operačním programu dle důvodové zprávy
3.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/11/6/2009

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku
České
republice
Hasičskému
záchrannému
sboru
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 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku
České republice - Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku České republice - Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje dle
Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/11/7/2009

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – vývoj daňových příjmů listopad 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 úpravu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2009 dle důvodové
zprávy

UZ/11/8/2009

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, Příloze č. 4, Příloze č. 5 a
Příloze č. 6

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 7, Příloze č. 8, Příloze č. 9 a Příloze
č. 10
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UZ/11/9/2009

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

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 3 a Příloze č. 4

3.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění všech rozpočtových změn,
týkajících se rozpočtu Olomouckého kraje v období do 31. 12. 2009, a k zapojení
zůstatku k 31.12.2009 na depozitním bankovním účtu do rozpočtu Olomouckého kraje
roku 2010

UZ/11/10/2009 Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

UZ/11/11/2009 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/11/12/2009 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

2.

s c h v a l u j e předložený návrh Významných projektů dle Přílohy č. 1

UZ/11/13/2009 Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - plnění rozpočtu k
31. 10. 2009
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 10. 2009
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UZ/11/14/2009 Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - žádost obce Tučín o
poskytnutí finančního příspěvku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku obci Tučín ve výši 100 000,- Kč dle
důvodové zprávy

UZ/11/15/2009 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/11/16/2009 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - návrh rozpočtu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2010 v předložené podobě,
b) uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Olomouckým krajem a Komerční
bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, IČ: 45317054, ve výši 300 mil.
Kč dle důvodové zprávy,
c) odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, kteří jsou členy
Rady Olomouckého kraje, nebo jsou zařazení ve výborech Zastupitelstva
Olomouckého kraje, v komisích Rady Olomouckého kraje nebo zvláštních orgánech,
případně jinak nezařazeným s účinností od 1. 1. 2010 v maximální výši dle Nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
účinném v příslušném období, za něž má odměna náležet
d) proplácení cestovních náhrad občanům – členům výborů, komisí a zvláštních
orgánů dle skutečnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce.
e) na rok 2010 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální
částkou ve výši 150,- Kč/1 hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů),
f) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2010 dle Přílohy 6a důvodové zprávy,
g) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a),
h) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b),
i) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého Olomouc, IČ: 61989592, Křížkovského
511/8, Olomouc ve výši 9 000 000 Kč, Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s.,
IČ: 26867184, Jeremenkova 1142/42, Olomouc ve výši 3 150 000 Kč a Vysoké škole
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logistiky o.p.s., IČ 25875167, Palackého 1381/25, Přerov ve výši 1 350 000 Kč
3.

ukládá
Ing. Martinu Tesaříkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, podepsat
Smlouvu o revolvingovém úvěru dle bodu 2 b)

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

zmocňuje
a) Radu Olomouckého kraje k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní
celkové příjmy a výdaje, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací
ze státního rozpočtu a státních fondů a k provádění rozpočtových změn, kterými jsou
ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovaných Olomouckým krajem do
rozpočtu Olomouckého kraje,
b) Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci
jednotlivých odvětví,
c) Radu Olomouckého kraje ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje
a Krajský úřad Olomouckého kraje,
d) Radu Olomouckého kraje k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání,
které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým organizacím zřizovanými
obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým organizacím z oblasti školství zřizovanými
Olomouckým krajem,
e) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích
čerpání z úvěrového rámce u České spořitelny, a.s. pro financování projektů
individuálních projektů a globálních grantů,
f) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích
čerpání z úvěru EIB a úvěrového rámci z EIB (poznámka: zmocnění pro Radu
Olomouckého kraje bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
UZ/7/5/2005 ze dne 12.12.2005 (úvěr na projekt "Modernizace silniční sítě") a
UZ/18/4/2007 ze dne 22.6.2007 (úvěrový rámec na financování projektů v období
2008-2013),
g) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatků k 31. 12. 2009 na zvláštních
bankovních účtech určených pro financování grantových schémat, globálních grantů,
individuálních projektů a dalších projektů spolufinancovaných z evropských fondů a k
zapojení zůstatků k 31. 12. 2009 na zvláštních bankovních účtech určených pro
financování půjček z EIB do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2010,
h) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z
plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění
rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na
odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje,

5.

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

Zastupitelstvo

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

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: 30. 4. 2010
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7.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje
čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2010

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

UZ/11/17/2009 Projednání žádosti občanského sdružení P-centrum Olomouc o
bezúročnou půjčku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

n e s c h v a l u j e poskytnutí bezúročné půjčky občanskému sdružení P-centrum
dle důvodové zprávy

UZ/11/18/2009 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
veřejnou osobní dopravou v roce 2008
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

UZ/11/19/2009 Zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní
dopravou v Olomouckém kraji v roce 2010
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 rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné drážní dopravě dle
bodu 3 a Přílohy č. 1 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Olomouckého kraje na úhradu prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti území dle
bodu 5 důvodové zprávy

UZ/11/20/2009 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
dopravou v Olomouckém kraji v roce 2010

linkovou

osobní

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 rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě na
rok 2010 dle bodu 3 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravní obslužnosti území kraje
dle bodu 5 důvodové zprávy

UZ/11/21/2009 Průběžná informace o projektu Silnice pro rozvoj Olomouckého
kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
Olomouckého kraje

průběžnou informaci o projektu Silnice pro rozvoj
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UZ/11/22/2009 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
odprodej budovy bez č.p./č.e., tech. vybavenost (trafostanice DTS PR_3317
Hrad Helfštýn) na pozemcích parc. č. st. 385/1 a parc. č. st. 385/2 a pozemků parc.
č. st. 385/1 zast. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. st. 385/2 zast. pl. o výměře 8 m2, včetně
kabelového vedení NN a VN a včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci
Týn nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Muzea
Komenského v Přerově, příspěvkové organizace, do vlastnictví společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. za kupní cenu ve výši 682 120,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 4 422,- 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 nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
2.2.
odprodej pozemku parc. č. 846/20 zahrada o výměře 229 m2 v k.ú. a obci
Hanušovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Romana Vinklera za
kupní cenu ve výši 13 960,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 740,- 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.
2.3.
odprodej pozemků parc. č. 669 zast. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 670 ost. pl.
o výměře 377 m2, oba v k.ú. a obci Vikýřovice, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Dětského centra – ústavu sociální péče pro mládež Vikýřovice,
příspěvkové organizace, do podílového spoluvlastnictví paní Jany Jenčkové (id. 1/2),
paní Lenky Popelkové (id. 1/4) a paní Jany Vlčkové (id. 1/4) za kupní cenu v celkové
výši 3 000,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 640,- 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.
2.4.
odprodej části pozemku parc. č. 726/2 ost. pl. o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 299 – 31/2008 ze dne 15. 9. 2008 pozemek parc. č. 726/3 ost.
pl. o výměře 3 m2, v k.ú. a obci Býškovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do společného
jmění manželů Hany a Dobrivoje Buničových za kupní cenu ve výši 150,- Kč.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 1 250,- 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.
2.5.
odprodej části pozemku parc. č. 837/1 ost. pl. o výměře 335 m2, dle
geometrického plánu č. 45 - 74/2009 ze dne 17. 4. 2009 pozemek parc. č. 837/3 ost.
pl. o výměře 335 m2, v k.ú. Vojtovice, obec Vlčice z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví
paní Anděly Kovaříkové za kupní cenu ve výši 17 857,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 8 445,- 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.
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3.

nevyhovuje žádosti
3.1.
paní Věry Schneiderové a pana Jiřího Kovaříka o odprodej části pozemku
parc. č. 837/1 ost. pl. o výměře 335 m2, dle geometrického plánu č. 45 - 74/2009 ze
dne 17. 4. 2009 pozemek parc. č. 837/3 ost. pl. o výměře 335 m2, v k.ú. Vojtovice,
obec Vlčice z důvodu odprodeje předmětného pozemku jinému zájemci
3.2.
manželů Annelies a Antonína Vinšových o odkoupení pozemku parc.
č. 1256/2 ost. pl. o výměře 230 m2 v k.ú. Dolní Lipová, obec Lipová – lázně z důvodu
jeho potřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace

UZ/11/23/2009 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.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007, bod 3.9., ze
dne 10. 9. 2007 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení části pozemku parc. č. 695 orná půda o výměře 1087 m2 v k.ú. Kozlovice u
Přerova, obec Přerov mezi Jaroslavou Stokláskovou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětného
pozemku,
2.2.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007, bod 3.48., ze
dne 10. 9. 2007 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení části pozemku parc. č. 796 orná půda o výměře 1073 m2 v k.ú. Kozlovice u
Přerova, obec Přerov mezi Annou Dorazilovou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětného
pozemku,
2.3.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007, bod 3.68., ze
dne 10. 9. 2007 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 774 orná půda o
výměře 590 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Rostislavem Vilišem st.
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu
změny spoluvlastníka předmětného pozemku,
2.4.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/19/2009 ze dne
24. 4. 2009, a to v části uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku
parc. č. 5812 orná půda o výměře cca 1219 m2 pro k.ú. Prostějov, obec Prostějov,
mezi Marií Černoškovou jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku,
2.5.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/15/2008 ze dne
17. 12. 2008, a to v části odkoupení pozemku parc. č. 2855/11 ostatní plocha o výměře
8 m2 v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou ze společného jmění manželů Jany a Martina
Jahnových z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku,
2.6.
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 společnosti Agrospol Velká Bystřice s.r.o. a z podílového spoluvlastnictví
Marie Soškové, RNDr. Františka Zedníka, Doc. RNDr. Josefa Zedníka CSc. a Petra
Zedníka z důvodu zúžení předmětu koupě.

3.

schvaluje
3.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 695 orná půda o výměře 1087 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec
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Přerov mezi Karlou Spáčilovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 796 orná půda o výměře
1073 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Ivanou Šoustalovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 796 orná půda o výměře
1073 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Annou Vokáčovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.4.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 2009/00040/OMP/DSB uzavřené dne 15. 1. 2009 mezi Rostislavem Vilišem ml. jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, jehož
předmětem bude změna předmětu budoucího prodeje z id. 1/2 části pozemku parc.
č. 774 orná půda o výměře 590 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov na část
pozemku parc. č. 774 orná půda o výměře 590 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec
Přerov.
Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV – Kozlovic“
kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve
výši 300,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.

schvaluje
4.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5812
orná půda o výměře cca 1219 m2 pro k.ú. Prostějov, obec Prostějov, mezi Jiřím
Černoškem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „Přeložka silnice II/366 Prostějov – sever“
kolaudována, a za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěný silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné nemovitosti se bude rovnat ceně
tržní, stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o
oceňování majetku účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní cena a
ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.2.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 7610/5 ostatní plocha o výměře cca 9 m2, parc. č. 7610/7
ostatní plocha o výměře cca 124 m2, parc. č. 7610/9 ostatní plocha o výměře cca
5 m2, parc. č. 7610/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 10 m2, parc.
č. 7610/11 ostatní plocha o výměře cca 60 m2, parc. č. 7610/12 ostatní plocha o
výměře cca 1 m2, parc. č. 7610/16 ostatní plocha o celkové výměře cca 290 m2, parc.
č. 7611/3 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, parc. č. 7611/4 ostatní plocha o výměře
cca 58 m2, parc. č. 7618 ostatní plocha o výměře cca 143 m2, parc. č. 7622 ostatní
plocha o celkové výměře cca 30 m2, parc. č. 7623 ostatní plocha o výměře cca 145 m2
a parc. č. 7626/1 ostatní plocha o celkové výměře cca 142 m2, vše v k.ú. Prostějov,
obec Prostějov, mezi městem Prostějovem jako budoucím dárcem a Olomouckým
krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do
jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Přeložka silnice
II/366 – Prostějov - sever“ kolaudována za podmínky, že pozemky nebo jejich části
budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí
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veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.3.
odkoupení pozemku parc. č. 2855/11 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. a
obci Střítež nad Ludinou z vlastnictví pana Martina Jahna do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 320,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
4.4.
odkoupení pozemku parc. č. 2232/171 ost. pl. o výměře 132 m2 v k.ú. a obci
Velká Bystřice z vlastnictví společnosti Agrospol Velká Bystřice s.r.o. do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 14 820,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.5.
odkoupení pozemku parc. č. 2232/165 ost. pl. o výměře 443 m2 v k.ú. a obci
Velká Bystřice z podílového spoluvlastnictví Marie Soškové (id. 1/6), RNDr. Františka
Zedníka (id. 1/2), Doc. RNDr. Josefa Zedníka CSc. (id. 1/6) a Petra Zedníka (id. 1/6) do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 49 740,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.6.
odkoupení části pozemku parc. č. 623 o výměře 153 m2, dle geometrického
plánu č. 568-577/2009 ze dne 23. 3. 2009 pozemek parc. č. 1215/5 ostatní plocha o
výměře 153 m2 v k. ú. a obci Smržice z vlastnictví pana Tomáše Lebedy do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 21 420,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.7.
odkoupení pozemku parc. č. 6900/615 orná půda o výměře 2 127 m2 v k.ú. a
obci Přerov ze společného jmění manželů Olgy a Jaromíra Dostálových do vlastnictví
Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 531 750,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.8.
odkoupení pozemku parc. č. 6900/616 orná půda o výměře 735 m2 v k.ú. a
obci Přerov z vlastnictví paní Anny Rytířové do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní
cenu ve výši 183 750,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.9.
odkoupení pozemků parc. č. 6932/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
432 m2, parc. č. 6932/23 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 697 m2, parc.
č. 6932/24 ostatní plocha o výměře 402 m2, parc. č. 6932/27 ostatní plocha o výměře
383 m2 a budov bez č.p./č.e. – zemědělská stavba na pozemku parc. č. 6932/20 a
zemědělská stavba na pozemku parc. č. 6932/23, vše v katastrálním území a obci
Přerov z vlastnictví společnosti ÚSOVSKO EKO, s.r.o. do vlastnictví Olomouckého
kraje za kupní cenu v celkové výši 4 000 000,- Kč. Kupující uhradí správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.10.
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. 1
důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních
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smluv včetně správních poplatků k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.11.
odkoupení kanalizační přípojky PA01 k Penzionu pro důchodce Loštice,
příspěvková organizace z vlastnictví města Loštice do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Penzionu pro důchodce Loštice, příspěvkové organizace, za kupní
cenu ve výši 35 112,- Kč.
4.12.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) částí pozemků parc. č. 428 chmelnice o výměře
291,6 m2 a parc. č. 533 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Čechy, obec Čechy mezi
MUDr. Zbyňkem Zajícem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude 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 60,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.13.
odkoupení pozemku parc. č. 534/8 ost. pl. o výměře 737 m2 v k.ú. a obci
Vikýřovice z podílového spoluvlastnictví paní Ludmily Fabiánkové (id. 1/16), pana Jana
Janků (id. 2/4), pana Miloslava Janků (id. 1/4), pana Zdeňka Janků (id. 1/16), paní
Mileny Křížkové (id. 1/16) a paní Marie Večeřové (id. 1/16) do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za
kupní cenu ve výši 20 800,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.14.
odkoupení pozemku parc. č. 2051/13 ost. pl. o výměře 83 m2 v k.ú. a obci
Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Přerov, Sušilova 25, za kupní cenu ve
výši 12 450,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.15.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemková katastr parc. č. 990/6
o výměře 194 m2, dle geometrického plánu č. 243-261/2006 ze dne 18. 7. 2006
pozemek parc. č. 2247/42 ostatní plocha o výměře 194 m2 v katastrálním území
Branná u Šumperka, obec Branná mezi Vlastou Skřivánkovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva
bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba silnice „II/369 Ostružná – obchvat 1. etapa“ kolaudována, a za podmínky, že
pozemky budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena
předmětného pozemku bude sjednána ve výši 150,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.16.
odkoupení částí pozemků parc. č. 987/1 o výměře 13 m2, parc. č. 1158 o
výměře 5.250 m2, parc. č. 2164 o výměře 40 m2, parc. č. 2223 o výměře 252 m2 a
části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad parc. č. 1225/2 o výměře 257 m2, dle geometrického plánu č. 243-261/2006
ze dne 18. 7. 2006 pozemků parc. č. 2247/39 o výměře 13 m2, parc. č. 2247/2 o
výměře 5.250 m2, parc. č. 2247/6 o výměře 40 m2, parc. č. 2247/3 o výměře 252 m2 a
parc. č. 2247/4 o výměře 257 m2, vše v katastrálním území Branná u Šumperka, obec
Branná z podílového spoluvlastnictví Ing. Tomáše Petříka (id. 1/2) a JUDr. Slavomíra
Řeháka (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
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Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 871.800 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.17.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 147/4 ost. pl. o výměře cca 2 m2, parc. č. 459/4 ost. pl. o výměře cca
82 m2 a parc. č. 459/5 ost. pl. o výměře cca 35 m2, vše v k.ú. a obci Tovéř mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a Lenkou Jančíkovou jako budoucím
prodávajícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „Tovéř silnice III/4436 a III/44310-Okružní
křižovatka“ kolaudována, za podmínky, že pozemky (jejich části) budou zastavěny
silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude
sjednána ve výši 180,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.18.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 6 ost. pl. o výměře cca 84 m2 a parc. č. 462 ost. pl. o výměře
cca 72 m2, vše v k.ú. a obci Tovéř mezi obcí Tovéř jako budoucím dárcem a
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba
„Tovéř silnice III/4436 a III/44310-Okružní křižovatka“ kolaudována, za podmínky, že
pozemky (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.
4.19.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemku
parc. č. 147/3 ost. pl. o výměře 43 m2 a částí pozemků parc. č. 147/4 ost. pl. o výměře
cca 76 m2, parc. č. 459/4 ost. pl. o výměře cca 20 m2 a parc. č. 459/5 ost. pl. o výměře
cca 10 m2, vše v k.ú. a obci Tovéř mezi Olomouckým krajem jako investorem, Lenkou
Jančíkovou jako budoucím prodávajícím a obcí Tovéř jako budoucím kupujícím. Řádná
kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, jímž bude stavba „Tovéř silnice III/4436 a III/44310-Okružní křižovatka“
kolaudována. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 180,- Kč/m2.
Obec Tovéř uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, včetně kupní
ceny, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.20.
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 v k.ú. a obci Tovačov určených pro
stavbu „Silnice II/435 MÚK s R35-Tovačov, stavební úpravy, úsek 9 a 10“ za kupní
cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle tabulky uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy. Řádné
kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/435 MÚK s R35-Tovačov, stavební úpravy,
úsek 9 a 10“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou
zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
5.

neakceptuje
5.1.
návrh manželů Ing. Radky a Tomáše Pazderových na odkoupení pozemků
parc. č. 1600/5 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 1663 ost. pl. o výměře 39 m2, oba
k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice z jejich společného jmění manželů do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 8 400,- Kč;
5.2.

nabídku statutárního města Olomouc na odkoupení budovy, Olomouc, č.p.
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596, obč. vybavenost včetně pozemku parc. č. st. 383/2 zast. pl. o výměře 929 m2 v
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy polygrafické, Olomouc,
Střední Novosadská 55, z důvodu navržené výše kupní ceny. Podmínkou je, že
statutární město Olomouc změní nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v
předmětné nemovitosti, uzavřenou se Střední školou polygrafickou, Olomouc, Střední
Novosadská 55, a to na dobu určitou minimálně do 31. 12. 2012.

UZ/11/24/2009 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 areálu „Zámečku Třemešek“, a to budovy č.p. 603, Králec,
objekt k bydlení na pozemku parc. č. st. 4, budovy bez č.p./č.e. obč. vybavenost na
pozemku parc. č. st. 495, vedlejších staveb nezapsaných do katastru nemovitostí dřevěné kolny na pozemku parc. č. 69 ost. pl., plechové kolny na pozemku parc. č. st.
4 zast. pl., UNIMO buňky na pozemku parc. č. st. 4 zast. pl. a dřevěné jídelny na
pozemku parc. č. st. 4 zast. pl., pozemků parc. č. st. 4 zast. pl. o výměře 2850 m2,
parc. č. st. 495 zast. pl. o výměře 280 m2, parc. č. 67 ost. pl. o výměře 1133 m2, parc.
č. 69 ost. pl. o výměře 1412 m2, parc. č. 71 ost. pl. o výměře 1435 m2, parc. č. 74/2
ost. pl. o výměře 1396 m2 a parc. č. 509 ost. pl. o výměře 633 m2, vše v k.ú. a obci
Dolní Studénky, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména ČOV, kanalizací,
přípojkou vody, plynovodem, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, do
vlastnictví obce Dolní Studénky za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2/5 ost. pl. o výměře 89 m2, parc.č. 783/3
ost. pl. o výměře 1469 m2, parc. č. 916/4 ost. pl. o výměře 224 m2, parc. č. 937/3 ost.
pl. o výměře 67 m2, parc. č. 1067/1 ost. pl. o výměře 1935 m2, parc. č. 1068/1 ost. pl.
o výměře 1643 m2, parc. č. 1068/4 ost. pl. o výměře 3991 m2, parc. č. 1068/5 ost. pl. o
výměře 156 m2, parc. č. 1068/6 ost. pl. o výměře 4 651 m2, parc. č. 1068/7 ost. pl. o
výměře 110 m2, parc. č. 1068/10 ost. pl. o výměře 970 m2 a parc. č. 1093/3 ost. pl. o
výměře 369 m2, vše v k.ú. a obci Stínava, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Stínava. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1517/1 ost. pl. o výměře 93 m2, dle
geometrického plánu č. 546 – 521/2009 ze dne 14. 5. 2009 pozemek parc. č. 1517/8
ost. pl. o výměře 93 m2, v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
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.
2.4.
bezúplatný převod splaškové kanalizace v délce 13,8 m a vodovodu v délce
25,10 m na částech pozemků parc. č. 57/10 orná půda, parc. č. 57/22 ost. pl. a parc.
č. 57/24, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, včetně příslušenství, z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva. Darovací smlouva
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bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na část pozemku
parc. č. 57/24 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc spočívajícího v právu umístění
a provozování vodovodu na (v) předmětném pozemku, a v právu v nezbytném rozsahu
vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na zatížený pozemek v souvislosti s
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním vodovodu, vše v rozsahu
dle geometrického plánu, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a statutárním městem Olomouc jako oprávněným z věcného břemene.
2.5.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 281/6 ost. pl. o výměře 94 m2, dle
geometrického plánu č. 427-62/2009 ze dne 31.7.2009 pozemek parc. č. 281/9 ost. pl.
o výměře 94 m2 v k.ú. a obci Lutín, která je zastavěna chodníkem, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Lutín. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.

nevyhovuje žádosti
pana Bohumila Sloupského o odprodej části
pozemku parc. č. 281/6 ost. pl. o výměře 94 m2 v k.ú. a obci Lutín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, z důvodu jeho převodu do vlastnictví obce Lutín.

UZ/11/25/2009 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.

revokuje
2.1.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/22/2009 ze dne
24. 4. 2009, bod 3.3. týkající se bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 568/44 ost. pl.
o výměře 92 m2 v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu změny podmínek
převodu
2.2.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2006 bod 3.1., ze dne
14. 4. 2006, týkající se bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje, a to z důvodu zrušení podmínek převodu pozemků
2.3.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/22/2005, bod 3. 1., ze dne
23. 9. 2005 ve věci odkoupení předmětných pozemků v k.ú. Říkovice u Přerova, obec
Říkovice z vlastnictví ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace do
vlastnictví Olomouckého kraje z důvodů změny práva hospodařit s majetkem státu a
jiné formy majetkoprávního vypořádání předmětných pozemků

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 568/44 ost. pl. o výměře 92 m2 v k.ú. a
obci Hranice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Olomouckého kraje za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady vynaložené na uzavření převodní smlouvy a náklady spojené s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, neboť se jedná o
pozemek nezbytný pro zajištění činnosti Střední průmyslové školy Hranice a jeho
nabytí je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Olomouckého kraje
3.2.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3805 ostatní plocha o výměře
99 m2, dle geometrického plánu č. 3265-63/2004 ze dne 14. 5. 2004 pozemek parc.
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č. 3805/6 ost. pl. o výměře 99 m2, a části pozemku parc. č. 5098/2 ostatní plocha o
výměře 125 m2, dle geometrického plánu č. 3265-63/2004 ze dne 14.5.2004 pozemek
parc. č. 5098/3 ost. pl. o výměře 125 m2, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, vše z
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí poměrné náklady spojené s uzavřením darovací
smlouvy a náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.3.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 338/5 ost. pl. o výměře 213 m2, parc.
č. 338/6 ost. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 355/3 ost. pl. o výměře 102 m2, parc.
č. 355/6 ost. pl. o výměře 84 m2, parc. č. 355/7 ost. pl. o výměře 401 m2, parc.
č. 355/8 ost. pl. o výměře 188 m2, parc. č. 356/2 ost. pl. o výměře 314 m2, parc.
č. 356/3 ost. pl. o výměře 367 m2 a parc. č. 356/5 ost. pl. o výměře 87 m2, vše v k.ú.
Říkovice u Přerova, obec Říkovice, vše z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.4.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
přeřazené pozemní komunikace – nyní silnice I/44 s mosty evid. č. 44-018 a č. 44-019
v délce 3. 109 m, od km 14,534 do km 17,643 jejího staničení, se všemi součástmi a
příslušenstvím, 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, parc. č. 1932/4 ostatní plocha o výměře
78 m2 a parc. č. 1932/5 ostatní plocha o výměře 19.753 m2, vše v katastrálním území
a obci Postřelmov a pozemků 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. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku
po nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým bude převáděná
pozemní komunikace vyřazena ze silnic I. třídy, za podmínek, že současně s
převáděnou pozemní komunikací budou převedeny do vlastnictví Olomouckého kraje i
všechny pozemky pod převáděnou pozemní komunikací, že převáděná pozemní
komunikace bude před uzavřením darovací smlouvy uvedena do stavebně technického
stavu odpovídajícího silnicím III. tříd, zejména provedením oprav a údržby, a že
součástí předávací dokumentace budou i údaje z pasportu o příslušenství a vybavení
převáděné pozemní komunikace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
přeřazené pozemní komunikace – nyní silnice I/44 v délce 1678 m, od km 9,101 do km
10,779 jejího staničení, se všemi součástmi a příslušenstvím, a pozemků parc.
č. 1725/6 ostatní plocha o výměře 2.142 m2, parc. č. 1733/1 ostatní plocha o výměře
1.005 m2, parc. č. 1766/1 ostatní plocha o výměře 931 m2 a parc. č. 1767 ostatní
plocha o výměře 111 m2, vše v katastrálním území Zvole u Zábřeha, obec Zvole, parc.
č. 714/2 ostatní plocha o výměře 26 m2, par. č. 1183/1 ostatní plocha o výměře
6.331 m2, parc. č. 1183/4 ostatní plocha o výměře 3.741 m2, parc. č. 1184/1 ostatní
plocha o výměře 324 m2, parc. č. 1370 ostatní plocha o výměře 388 m2, parc.
č. 1406/1 ostatní plocha o výměře 761 m2, parc. č. 1406/2 ostatní plocha o výměře
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710 m2, parc. č. 1406/4 o statní plocha o výměře 2.526 m2, par. č. 1406/5 ostatní
plocha o výměře 210 m2, parc. č. 1406/6 ostatní plocha o výměře 365 m2, parc.
č. 1406/17 ostatní plocha o výměře 42 m2, parc. č. 1409/17 ostatní plocha o výměře
1.218 m2, parc. č. 1409/48 ostatní plocha o výměře 117 m2, parc. č. 1409/49 ostatní
plocha o výměře 66 m2, parc. č. 1416/1 ostatní plocha o výměře 175 m2 a parc.
č. 1416/2 ostatní plocha o výměře 189 m2, parc. č. 1413/37 ostatní plocha o výměře
1.896 m2, parc. č. 1415/1 ostatní plocha o výměře 75 m2, parc. č. 1415/3 ostatní
plocha o výměře 15 m2 a parc. č. 1415/4 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v
katastrálním území Rájec u Zábřeha, obec Rájec a pozemků parc. č. 5508/38 ostatní
plocha o výměře 528 m2, parc. č. 5508/39 ostatní plocha o výměře 80 m2, parc.
č. 5508/40 ostatní plocha o výměře 338 m2 a část pozemku parc. č. 5508/30 o výměře
79 m2, dle geometrického plánu č. 4363-501/2008 ze dne 11. 4. 2008 pozemek parc.
č. 5508/78 ostatní plocha o výměře 79 m2, vše v katastrálním území Zábřeh na
Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví
Olomouckého kraje. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku po nabytí
právní moci rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým bude převáděná pozemní
komunikace vyřazena ze silnic I. třídy, za podmínek, že současně s převáděnou
pozemní komunikací budou převedeny do vlastnictví Olomouckého kraje i všechny
pozemky pod převáděnou pozemní komunikací a pod navazující částí silnice III/31538,
že převáděná pozemní komunikace bude před uzavřením darovací smlouvy uvedena
do stavebně technického stavu odpovídajícího silnicím III. tříd, zejména provedením
oprav a údržby, a že součástí předávací dokumentace budou i údaje z pasportu o
příslušenství a vybavení převáděné pozemní komunikace. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. st. 36/4 zast. pl. o výměře 82 m2, dle
geometrického plánu č. 262-40060/2009 ze dne 19. 5. 2009 pozemek parc. č. 1030
ost. pl. o výměře 82 m2 v k.ú. a obci Čelechovice na Hané z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
pozemní komunikace – nyní silnice I/47 v délce 1.558 m, tj. od km 47,629 do km
49,217 jejího staničení, stavby nově vybudovaného nájezdu na obchvat na pozemcích
parc. č. 4054/13 a parc. č. 4054/18, pozemků parc. č. 4054/13 ostatní plocha o výměře
2.255 m2 a parc. č. 4054/18 ostatní plocha o výměře 55 m2, oba dle geometrického
plánu č. 2597-8.1/2008 ze dne 7. 3. 2008 a pozemku ve zjednodušené evidenci –
parcela původ – Pozemkový katastr parc. č. 2586 o výměře 50 m2, vše v katastrálním
území a obci Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do
vlastnictví Olomouckého kraje. Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku po
nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým bude převáděná pozemní
komunikace vyřazena ze silnic I. třídy, za podmínek, že současně s převáděnou
pozemní komunikací budou převedeny do vlastnictví Olomouckého kraje i všechny
pozemky pod převáděnou pozemní komunikací, že převáděná pozemní komunikace
bude před uzavřením darovací smlouvy uvedena do stavebně technického stavu
odpovídajícího silnicím III. tříd, zejména provedením oprav a údržby, a že součástí
předávací dokumentace budou i údaje z pasportu o příslušenství a vybavení
převáděné pozemní komunikace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3984/1 ost. pl. o celkové výměře
286 m2, dle geometrického plánu č. 4562 – 548/2009 ze dne 18. 6. 2009 pozemky
parc. č. 5467/26 ost. pl. o výměře 103 m2 a parc. č. 5467/31 ost. pl. o výměře 183 m2,
v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
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příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.9.
bezúplatné nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 2562/1 o výměře 10 746 m2 v k.ú. a obci Lipník nad
Bečvou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

UZ/11/26/2009 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 částí pozemku parc. č. 1959/1 ost. pl. o celkové výměře
777 m2, dle geometrického plánu č. 237 - 502/2009 ze dne 29. 4. 2009 pozemek parc.
č. 1959/1 díl „e“ o výměře 589 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1612/10 ost.
pl. o celkové výměře 2 017 m2, a pozemek parc. č. 1959/1 díl „d“ o výměře 188 m2,
který se sloučen do pozemku parc. č. 1613/1 ost. pl. o výměře 1 432 m2, vše v k.ú. a
obci Čechy pod Kosířem, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Čechy pod
Kosířem za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků
parc. č. 1612/1 ost. pl. o výměře 327 m2, parc. č. 1612/2 ost. pl. o výměře 104 m2,
parc. č. 1612/4 ost. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 1613/2 ost. pl. o výměře 126 m2, dle
geometrického plánu č. 237 - 502/2009 ze dne 29. 4. 2009 pozemky parc. č. 1612/1 díl
„b“ o výměře 327 m2, parc. č. 1612/2 díl „f“ o výměře 104 m2, parc. č. 1612/4 díl „g“ o
výměře 25 m2 a parc. č. 1613/2 díl „c“ o výměře 126 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 1959/1 ost. pl. o celkové výměře 13 988 m2, vše v k.ú. a obci Čechy
pod Kosířem, vše z vlastnictví obce Čechy pod Kosířem do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a
tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených
nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1026/19 ost. pl., parc. č. 1028/19
ost. pl. a parc. č. 1028/20 ost. pl., dle geometrického plánu č. 495-241/2008 ze dne
22.10.2008 pozemek parc. č. 1026/19 díl „c“ o výměře 54 m2, parc. č. 1028/19 díl „e“ o
výměře 26 m2 a pozemek parc. č. 1028/20 díl „d“ o výměře 23 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc.č. 1026/25 ost. pl. o výměře 103 m2, části pozemku parc. č. 1028/19,
dle geometrického plánu č. 495-241/2008 ze dne 22.10.2008 pozemek parc.č. 1028/23
ost. pl. o výměře 4 m2, částí pozemků parc. č. 1028/20 a parc. č. 1026/19, dle
geometrického plánu č. 495-241/2008 ze dne 22.10.2008 pozemek parc. č. 1028/20 díl
„a“ o výměře 64 m2, pozemek parc. č. 1026/19 díl „b“ o výměře 8 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 1028/22 ost. pl. o výměře 72 m2, vše v k.ú. Řepčín,
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouc za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části
pozemku parc.č. 1026/20 ost. pl., dle geometrického plánu č. 495-241/2008 ze dne
22.10.2008 pozemek parc.č. 1026/24 ost. pl. o výměře 41 m2 v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto
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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 pozemků parc. č. 918/2 ost. plocha o výměře 156 m2, parc.
č. 918/3 ost. plocha o výměře 143 m2, parc. č. 918/4 ost. plocha o výměře 30 m2, parc.
č. 918/5 ost. plocha o výměře 343 m2, parc. č. 918/6 ost. plocha o výměře 283 m2,
parc. č. 918/7 ost. plocha o výměře 257 m2, parc. č. 918/8 ost. plocha o výměře 43 m2,
parc. č. 918/9 ost. plocha o výměře 6 m2, parc. č. 919/4 ost. plocha o výměře 31 m2,
parc. č. 919/5 ost. plocha o výměře 150 m2, parc. č. 919/6 ost. plocha o výměře 98 m2,
parc. č. 919/7 ost. plocha o výměře 212 m2, parc. č. 304/5 ost. plocha o výměře
157 m2, parc. č. 919/11 ost. plocha o výměře 72 m2, parc. č. 919/12 ost. plocha o
výměře 32 m2, parc. č. 919/13 ost. plocha o výměře 188 m2, parc. č. 919/14 ost.
plocha o výměře 26 m2, parc. č. 919/15 ost. plocha o výměře 386 m2, parc. č. 919/16
ost. plocha o výměře 45 m2, parc. č. 919/17 ost. plocha o výměře 67 m2, parc.
č. 919/18 ost. plocha o výměře 73 m2, parc. č. 919/19 ost. plocha o výměře 45 m2,
parc. č. 919/20 ost. plocha o výměře 8 m2, parc. č. 919/22 ost. plocha o výměře
275 m2, parc. č. 919/23 ost. plocha o výměře 453 m2, parc. č. 919/25 ost. plocha o
výměře 45 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, a pozemků parc. č. 1275/18
ost. plocha o výměře 176 m2, parc. č. 1275/19 ost. plocha o výměře 34 m2, parc.
č. 1275/20 ost. plocha o výměře 5 m2, parc. č. 1275/21 ost. plocha o výměře 16 m2,
parc. č. 1275/23 ost. plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Horní Temenice, obec
Šumperk, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šumperk za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 100/7
ost. plocha o výměře 16 m2, parc. č. 104/11 ost. plocha o výměře 218 m2, parc.
č. 285/4 ost. plocha o výměře 51 m2, parc. č. 920/14 ost. plocha o výměře 165 m2,
parc. č. 920/11 ost. plocha o výměře 62 m2, parc. č. 919/21 ost. plocha o výměře
159 m2, parc. č. 919/24 ost. plocha o výměře 688 m2, parc. č. 285/6 ost. plocha o
výměře 4 m2, vše v k. ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, parc. č. 1275/22 ost. plocha
o výměře 114 m2, v k. ú. Horní Temenice, obec Šumperk, vše z vlastnictví města
Šumperk do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2544/1, dle geometrického plánu
č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2254/1 díl „d“ o výměře 0,43 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 2244/4 ost. pl. o výměře 1435 m2, části pozemku parc.
č. 2254/1, dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc.
č. 2254/1 díl „e“ o výměře 45 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2244/25 ost. pl.
o výměře 842 m2, částí pozemků parc. č. 2251/15 a parc. č. 2244/1, dle geometrického
plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2251/15 díl „m1“ o výměře 209 m2
a parc. č. 2254/1 díl „c“ o výměře 168 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 2251/15 ost. pl. o výměře 490 m2, části pozemku parc. č. 2254/1, dle geometrického
plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2254/1 díl „b“ o výměře 19 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 2251/32 ost. pl. o výměře 380 m2, části pozemku
parc. č. 2254/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008
pozemek parc. č. 2254/10 ost. pl. o výměře 62 m2 a parc.č 2254/11 ost. pl. o výměře
39 m2, části pozemku parc. č. 2254/1, dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze
dne 18.11.2008 parc. č. 2254/1 díl „a“ o výměře 6 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 2254/8 ost. pl. o výměře 1107 m2, části pozemku parc. č. 2288/2, dle
geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2288/2 díl „y“ o
výměře 0,03 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2259/1 ost. pl. o výměře
2606 m2, části pozemku parc. č. 2251/15 ost. pl. a části pozemku parc. č. 2288/2 ost.
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pl., dle geometrického plánu č. 1640 – 856/2008 ze dne 18. 11. 2008 pozemky parc.
č. 2251/15 díl „o1“ o výměře 32 m2 a parc. č. 2288/2 díl „x“ o výměře 14 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 2251/34 ost. pl. o celkové výměře 46 m2, vše v k.ú. a
obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Uničov za podmínky,
že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2244/4, parc.
č. 2244/12, parc. č. 2251/16 a parc. č. 2316/4, dle geometrického plánu č. 1640856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2244/4 díl „n+o“ o výměře 24 m2, parc.
č. 2244/12 díl „j“ o výměře 26 m2, parc. č. 2251/16 díl „d1“ o výměře 365 m2 a parc.
č. 2316/4 díl „u“ o výměře 168 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2254/1 ost.
pl. o výměře 6219 m2, částí pozemků parc. č. 439, parc. č. 2251/16, parc. č. 2259/1 a
parc. č. 2316/4, dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc.
č. 439 díl „z“ o výměře 13 m2, parc. č. 2251/16 díl „b1“ o výměře 30 m2, parc.
č. 2259/1 díl „w“ o výměře 19 m2 a parc. č. 2316/4 díl „v“ o výměře 15 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 2288/2 ost. pl. o výměře 4842 m2, vše v k.ú. a obci
Uničov z vlastnictví města Uničova do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, a tímto Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí.
Nabyvatelé správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

UZ/11/27/2009 Majetkoprávní
záležitosti
–
zásady
postupu
orgánů
Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r u š í „Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem“, schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/30/2005
ze dne 23. 9. 2005, z důvodu jejich aktualizace

3.

s c h v a l u j e „Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem“ dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

UZ/11/28/2009 Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou – informace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

bere
na
v ě d o m í zprávu o projednání problematiky Střední školy
elektrotechnické Lipník nad Bečvou ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost

UZ/11/29/2009 Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v
oblasti sportu v roce 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti
sportu v roce 2010 dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 – 5 důvodové zprávy
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UZ/11/30/2009 Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v
roce 2010 dle důvodové zprávy včetně Zásad jednotlivých programů dle Příloh č. 1 - 3
důvodové zprávy

UZ/11/31/2009 Dodatek zřizovací listiny Vědecké knihovny v Olomouci
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změnu zřizovací listiny Vědecké knihovny v Olomouci dle důvodové
zprávy a Přílohy č.1 důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
Olomouci dle bodu 2 usnesení

dodatek ke zřizovací listině Vědecké knihovny v

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana

UZ/11/32/2009 Plány oblastí povodí
Olomouckého kraje

Moravy,

Dyje

a

Odry

pro

území

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Plán oblasti povodí Moravy pro území Olomouckého kraje dle Přílohy
č. 2.1. důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e Plán oblasti povodí Odry pro území Olomouckého kraje dle Přílohy
č. 2.2. důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e Plán oblasti povodí Dyje pro území Olomouckého kraje dle Přílohy
č. 2.3. důvodové zprávy

UZ/11/33/2009 Poskytnutí finančního příspěvku
kalamitním přemnožením komárů

obci

Příkazy

postižené

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku obci Příkazy ve výši 8 996,- Kč na
řešení mimořádné situace kalamitního přemnožení komárů dle důvodové zprávy

3.

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na řešení
mimořádné situace kalamitního přemnožení komárů obci Příkazy dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

4.

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

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

20

UZ/11/34/2009 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 změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy

3.

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

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana

UZ/11/35/2009 Žádost Arcidiecézní charity Olomouc o příspěvek z rozpočtu
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 finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
charitním organizacím dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e vzor smlouvy o poskytnutí
organizacím dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

4.

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

5.

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

finančního

příspěvku

charitním

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana

UZ/11/36/2009 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 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
ustanovení § 204 odst.5
Nemocnice Olomouckého
návrhu na upsání akcií

jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle
obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo
kraje, a.s.. Lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení
(po právní moci rozhodnutí krajského soudu o zápisu
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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
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

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: 5. 3. 2010
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: 5. 3. 2010

UZ/11/37/2009 Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné
a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 - ST6
(štěrkopísky) 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.

b e r e n a v ě d o m í předloženou Územní studii využití oblastí s vysokou
koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje a souhlasí s vložením dat z této studie
do evidence územně plánovací činnosti

UZ/11/38/2009 Program obnovy venkova 2010 - oblasti podpory
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e předložený návrh oblastí podpory a procentuální rozdělení
vyčleněných finančních prostředků v rámci Programu obnovy venkova 2010 dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy

UZ/11/39/2009 Regionální letiště Přerov a.s.
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.

d e l e g u j e Ing. Martina Tesaříka za zástupce Olomouckého kraje, resp.
Mgr. Aloise Mačáka za náhradníka zástupce na jednání valné hromady společnosti
Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 117/30, PSČ 750 02,
IČ: 28572971, konané dne 18. 1. 2010, dle důvodové zprávy

3.

p o v ě ř u j e zástupce, resp. náhradníka Olomouckého kraje dispozicí ke 102 akciím
společnosti Regionální letiště Přerov a.s., se sídlem Trávník 1117/30, PSČ 750 02,
IČ: 28572971 v nominální hodnotě 10.000,- Kč , na valné hromadě konané dne
18. 1. 2010, dle důvodové zprávy

4.

n o m i n u j e členy dozorčí rady společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem
Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971 za Olomoucký kraj pro druhé
funkční období dle důvodové zprávy

UZ/11/40/2009 Informace o průběžném plnění realizace projektu Modernizace
silniční sítě v majetku Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í informaci o průběžném plnění realizace projektu
Modernizace silniční sítě v majetku Olomouckého kraje

UZ/11/41/2009 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 2. výzvy globálních
grantů Olomouckého kraje realizovaných při Operačním
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e seznam grantových projektů doporučených k obdržení finanční
podpory dle Přílohy č. 2 – 4 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e seznam grantových projektů nedoporučených k obdržení finanční
podpory dle Přílohy č. 2 – 4 důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e vzorové znění „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ dle Přílohy
č. 5 důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e uzavření „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli
grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2 – 4
důvodové zprávy

6.

z m o c ň u j e Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje, k uzavření a
podpisu „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli grantových projektů
doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2 – 4 důvodové zprávy

UZ/11/42/2009 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 kryjících zvýšení sazby daně z
přidané hodnoty ve výši 29 809,- 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 kryjících zvýšení sazby daně z
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přidané hodnoty ve výši 47 100,- Kč jako spoluúčast žadatele na akci „Rekonstrukce
sociálního zařízení na pokojích uživatelů v domově důchodců Červenka – oddělení
Litovel“
4.

s c h v a l u j e vynaložení finančních prostředků kryjících zvýšení sazby daně z
přidané hodnoty ve výši 23 410,- Kč jako spoluúčast žadatele na akci „Domov „Na
Zámku“ Nezamyslice – rekonstrukce podlahy v 1. NP hlavní budovy“

UZ/11/43/2009 Projekty Olomouckého kraje podané do 15. výzvy regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e realizaci projektů Olomouckého kraje a Správy silnic Olomouckého
kraje, p.o. v oblasti dopravy - "Silnice III/44311 Dolany-průtah 1.etapa", "Rekonstrukce
silnice III/3707 Brníčko – Kolšov", "Rekonstrukce silnice II/434 Nové Dvory - Lipník nad
Bečvou", "Rekonstrukce silnice II/448 Těšetice – Drahanovice", "Rekonstrukce silnice
III/37322 Jeřmáň – Kozov", "Rekonstrukce silnice III/37745 a III/37746 Otaslavice",
"Rekonstrukce mostu ev.č. 449-040 Unčovice", "Rekonstrukce mostu ev.č. 315-028
Leština", "Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky - Svatý Kopeček" ve veřejném
zájmu dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e financování realizace projektů Olomouckého kraje a Správy silnic
Olomouckého kraje, p.o. v oblasti dopravy - "Silnice III/44311 Dolany-průtah 1.etapa",
"Rekonstrukce silnice III/3707 Brníčko – Kolšov", "Rekonstrukce silnice II/434 Nové
Dvory - Lipník nad Bečvou", "Rekonstrukce silnice II/448 Těšetice – Drahanovice",
"Rekonstrukce silnice III/37322 Jeřmáň – Kozov", "Rekonstrukce silnice III/37745 a
III/37746 Otaslavice", "Rekonstrukce mostu ev.č. 449-040 Unčovice", "Rekonstrukce
mostu ev.č. 315-028 Leština", "Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky - Svatý
Kopeček" za předpokladu získání podpory z Regionálního operačního programu
Střední Morava

4.

s c h v a l u j e financování realizace projektů Olomouckého kraje v oblasti sociální "Sociální služby pro seniory Olomouc – nadstavba stávající budovy", "Intervenční
centrum Olomouc", "SZPD Olomouc - přístavba prostoru pro děti vyžadující okamžitou
péči", "DD Šumperk – rekonstrukce koupelen klientů" za předpokladu získání podpory
z Regionálního operačního programu Střední Morava

5.

s c h v a l u j e financování realizace projektu příspěvkové organizace Olomouckého
kraje v oblasti infrastruktury pro volnočasové aktivity – „Dostavba tělocvičny ve dvoře“ Střední odborné učiliště Prostějov za předpokladu získání podpory z Regionálního
operačního programu Střední Morava

UZ/11/44/2009 Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok
2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e "Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010" dle Přílohy č. 1 a 2
důvodové zprávy
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UZ/11/45/2009 Porušení rozpočtové kázně obce Lipinka
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

neschvaluje
prominutí
IČ: 00302911 ve výši 10.000,- Kč

3.

s c h v a l u j e prominutí povinnosti obce Lipinka, IČ: 00302911 zaplatit penále v
plné výši 1.370,- Kč

odvodu

finančních

prostředků

obci

Lipinka,

UZ/11/46/2009 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

Ing. Vladislava Rulíška
Janu Zajícovou
RNDr. Petra Losa
přísedícími Krajského soudu v Ostravě na dobu čtyř let v návaznosti na končící funkční
období
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/11/47/2009 Zprávy Výboru kontrolního Zastupitelstva 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 výsledek provedené kontroly

UZ/11/48/2009 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

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

a) Zápis z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 16. 6. 2009
b) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 2. 9. 2009
c) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 2. 9. 2009
d) Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 3. 9. 2009
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e) Zápis ze 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 22. 9. 2009
f) Zápis z 5. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 7. 10. 2009
g) Zápis z 5. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 12. 10. 2009
h) Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 15. 10. 2009
i) Zápis z 5. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 27. 10. 2009

UZ/11/49/2009 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

vědomí

zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého

a) Zápis z 5. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 14. 10. 2009
b) Zápis z 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 12. 11. 2009

UZ/11/50/2009 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

v

oblasti

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím v
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve výši dle důvodové zprávy

oblasti

UZ/11/51/2009 Změny zřizovacích listin zdravotnických zařízení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
změnu zřizovacích listin Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
(dodatek č. 6), Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického Moravský
Beroun, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy (dodatek č. 5) a
Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 3
důvodové zprávy (dodatek č. 5), a to s účinností od 1. 1. 2010

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 6 zřizovací listiny Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
dodatek č. 5 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického
Moravský Beroun, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy a dodatek
č. 5 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, dle
Přílohy č. 3 důvodové zprávy, a to s účinností od 1. 1. 2010

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
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UZ/11/52/2009 Rozdělení finančních prostředků shromážděných konáním
veřejné sbírky
Olomouckého kraje na zmírnění následků
povodně v roce 2009
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í rozdělení finančních prostředků shromážděných konáním
veřejné sbírky Olomouckého kraje na zmírnění následků povodně v roce 2009 dle
Přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy

2.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatku k 31. 12. 2009 na
bankovním účtu veřejné sbírky Olomouckého kraje za účelem zmírnění následků
živelních pohrom na území Olomouckého kraje v roce 2009 do rozpočtu Olomouckého
kraje roku 2010

UZ/11/53/2009 Úhrada regulačních poplatků ve zdravotnictví
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 darování v souvislosti s regulačními poplatky ve zdravotnictví
v Olomouckém kraji od 1. 1. 2010 dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á provést potřebná opatření k realizaci postupu dle bodu 2 usnesení do
31. 12. 2009

O: Rada Olomouckého kraje
T: 5. 3. 2010
4.

u k l á d á poslat ministrovi vnitra informaci o novém způsobu úhrady regulačních
poplatků v Olomouckém kraji platném od 1. 1. 2010

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: do 22. 12. 2009

UZ/11/54/2009 Personální záležitosti výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
5.

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

6.

o d v o l á v á MUDr. Jitku Chalánkovou z funkce předsedy Výboru pro regionální
rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 11. 12. 2009

7.

b e r e n a v ě d o m í odstoupení pana Františka Kubíčka z funkce člena
Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 11. 12. 2009

8.

z v o l i l o pana Františka Kubíčka předsedou Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 12. 12. 2009

9.

z v o l i l o MUDr. Jitku Chalánkovou členkou Finančního výboru Zastupitelstva
Olomouckého kraje s účinností od 12. 12. 2009

10.

odvolává
Ing. Tomáše Chalánka z funkce
Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 11. 12. 2009

11.

z v o l i l o pana Ladislava Pospíšila členem Kontrolního výboru Zastupitelstva
Olomouckého kraje s účinností od 12. 12. 2009

12.

ukládá

vyhotovit

nově

zvoleným
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člena

představitelům

Kontrolního

výborů

výboru

Zastupitelstva

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

UZ/11/55/2009 Valná hromada Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

d e l e g u j e Bc. Miroslava Petříka zástupcem Olomouckého kraje na jednání valné
hromady Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu, se sídlem Horní nám. 9, 772 00
Olomouc, IČ: 750 87 057, konané dne 17. 12. 2009

V Olomouci dne 11. 12. 2009

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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