USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 11. 3. 2010
UZ/12/1/2010

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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
dne 11. 3. 2010

UZ/12/2/2010

program 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného

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 18. 2. 2010:
a) s termínem plnění 11. 3. 2010 dle části A) důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

2.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/11/35/2006, bod 2, ze dne 19. 6. 2006 dle části B)
důvodové zprávy

UZ/12/3/2010

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

UZ/12/4/2010

na

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

Darování movitého majetku Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) darování sanitního vozidla VW Transporter 2,5 TDi, SPZ 1M0 7091, inventární číslo
300154, movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Zdravotnické
záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Fakultní nemocnici
Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, dle důvodové zprávy,
b) znění darovací smlouvy, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
c) odejmutí movitého majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni
uzavření darovací smlouvy, dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t darovací smlouvu dle bodu 2 b) usnesení a pověření pro
MUDr. Ivo Mareše, ředitele Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc, k předání předmětu daru

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
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UZ/12/5/2010

Smlouva o poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc

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 poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem
a Muzeem umění Olomouc, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Denisova 47,
771 11 Olomouc, IČ: 75079950 ve výši 25 488 000 Kč dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy

3.

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

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana

UZ/12/6/2010

Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost EUROPE DIRECT
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 návrh aktivit Europe Direct v roce 2010 dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 350.000,- Kč statutárnímu městu
Olomouc na činnost Europe Direct v roce 2010 dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost EUROPE DIRECT v roce
2010 mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy

5.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/12/7/2010

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

UZ/12/8/2010

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
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UZ/12/9/2010

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/12/10/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v Příloze č. 4

UZ/12/11/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - 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/12/12/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - 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/12/13/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvky ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) rozpis příspěvků ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2010 dle
důvodové zprávy
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UZ/12/14/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - Významné projekty
Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) předložený návrh realizace Významných projektů dle Přílohy č. 1 včetně příspěvku z
rozpočtu Olomouckého kraje v částce 26 720 000 Kč
b) výjimku z pravidel u žádosti č. 66 – Dům dětí a mládeže Olomouc, příspěvková
organizace, IČ: 00096792 – Ozdravný poznávací pobyt dětí z Vojvodiny (Republika
Srbsko) – letní dětský tábor

3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí významných projektů
dle bodu 2 usnesení v částce 720 000 Kč v termínu do 29. 3. 2010

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: 30. 4. 2010
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/12/15/2010 Vyhodnocení činnosti Olomouckého kraje v oblasti prevence
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích kraje v roce
2009 a zabezpečení činnosti v této oblasti 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 uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zabezpečení prevence
v oblasti bezpečnosti silničního provozu na území Olomouckého kraje v roce 2010
mezi Olomouckým krajem a Centrem služeb pro silniční dopravu, p. o., se sídlem
Letňanská 24, 190 00 Praha 9, IČ: 70898219, ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

3.

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

O: Mgr. Alois Mačák, náměstek hejtmana

UZ/12/16/2010 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/17/2009 ze dne
24. 4. 2009, bod 2.5., týkající se odprodeje nemovitostí v k.ú. Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví Ing. Petra Kafky z důvodu jeho odstoupení od
záměru odkoupit předmětné nemovitosti

3.

schvaluje
3.1.
odprodej budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc.
č. st. 3835 zast. pl., spojovací koridor na části pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl.,
pozemek parc. č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2, část pozemku parc. č. st. 3821
zast. pl. o výměře 24 m2 a část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. o výměře 809 m2, vše
v k.ú. a obci Hranice, dle geometrického plánu č. 3319 –105/2007 ze dne 23. 11. 2007
budova bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 3835 zast.
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pl., pozemek parc. č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2 a část pozemku parc. č. st.
3821 zast. pl. díl „a“ o výměře 24 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. st. 3835
zast. pl. o celkové výměře 264 m2, pozemek parc. č. 1021/6 ost. pl. o výměře 809 m2,
vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Základní
školy Hranice a Mateřské školy, Nová 1820, do vlastnictví paní Heleny Žákové za
kupní cenu ve výši 720 000,- Kč a za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Kupní
smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. v k.ú. a
obci Hranice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Základní školy Hranice
a Mateřské školy, Nová 1820. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 11 945,- 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.
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části
pozemku parc. č. 1892/2 ost. pl. o výměře cca 520 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice mezi
Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a ČR - Zemědělskou
vodohospodářskou správou, IČ: 00020451, jako budoucím kupujícím za kupní cenu
rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů
o oceňování majetku, účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy a za podmínek
stanovených Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací. Kupní
smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po vydání kolaudačního souhlasu,
jímž bude stavba „LBP Desná“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné
nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti
navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH.
3.3.
odprodej části pozemku parc. č. 2979/1 ost. pl. o výměře 6 m2, dle
geometrického plánu č. 1291 - 78/2009 ze dne 14. 6. 2009 pozemek parc. č. 1761/5
zast. pl. o výměře 6 m2, v k.ú. a obci Bludov z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného
jmění manželů Marie a Josefa Jančových za kupní cenu ve výši 2 100,- Kč. Nabyvatelé
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku 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 pozemků parc. č. 186/35 ost. pl. o výměře 2 627 m2 a parc.
č. 186/39 ost. pl. o výměře 233 m2, parc. č. 186/33 lesní pozemek o výměře 216 m2 a
parc. č. st. 54 zast. pl. o výměře 401 m2, vše v k.ú. Měník, obec Bílá Lhota z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do společného jmění manželů Roberta a Marie Götzlingerových za kupní
cenu v celkové výši 200 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 595,- Kč, a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje
předmětných pozemků bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena
nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.5.
odprodej části pozemku parc. č. 2335/1 ost. pl. o výměře 68 m2, dle
geometrického plánu č. 1255 – 1720/2009 ze dne 23. 6. 2009 pozemek parc.
č. 2335/13 ost. pl. o výměře 68 m2, v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do podílového spoluvlastnictví paní Kláry Boháčové (id. 1/2) a pana
Radomíra Možíše (id. 1/2) za kupní cenu v celkové výši 10 200,- Kč. Nabyvatelé uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 714,- Kč, a
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správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V
případě, že příjem z prodeje předmětného pozemku bude podléhat dani z přidané
hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.6.
odprodej budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 2192 zast. pl., pozemků
parc. č. st. 2192 zast. pl. o výměře 725 m2, parc. č. 196/2 ost. pl. o výměře 642 m2,
parc. č. 196/4 ost. pl. o výměře 539 m2, parc. č. 197 ost. pl. o výměře 1 910 m2 a parc.
č. 199 ost. pl. o výměře 363 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Domu dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov, do
vlastnictví Střední odborné školy, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o., IČ: 25370006, za
kupní cenu ve výši 5 491 330,- Kč a 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. V případě, že příjem z
prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní
cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
4.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana Antonína Kučerky o odkoupení části budovy
č. p. 575, Olomouc, bydlení, s částí pozemku parc. č. st. 12/1 zast. pl. v k.ú. Olomouc –
město, obec Olomouc z důvodu jejich potřebnosti pro činnost Vědecké knihovny v
Olomouci

UZ/12/17/2010 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/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 části pozemku ve zjednodušené
evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 74/1 o výměře 295,80 m2 v
k.ú. Prusy, obec Beňov mezi manželi Ilonou a Petrem Caletkovými jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny kupní
ceny a termínu uzavření řádné kupní smlouvy
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 ze dne
25. 9. 2009, bod 8., dle tabulky uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy, ve věci
odkoupení pozemku parc. č. 1491/3 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Dub nad
Moravou, obec Dub nad Moravou ze spoluvlastnictví Jarmily Čapkové a Jaroslava
Čapky do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 800,- Kč z důvodu změny
vlastníka předmětného pozemku

3.

schvaluje
3.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemku
parc. č. 933/15 ost. pl. o výměře 63 m2, v k.ú. a obci Ostružná mezi společností
ABATEC OSTRAVA s.r.o., IČ: 25389131, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím, za kupní cenu ve výši 24 570,- Kč. Řádná kupní
smlouva bude uzavřena do devíti měsíců od výmazu zástavního práva k předmětnému
pozemku. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Kupní cena a ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého
kraje.
3.2.

odkoupení pozemku parc. č. 933/15 ost. pl. o výměře 63 m2, v k.ú. a obci

6

Ostružná z vlastnictví společnosti ABATEC OSTRAVA s.r.o., IČ: 25389131, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši 24 570,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní cena a ostatní náklady budou
hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje.
3.3.
odkoupení pozemku parc. č. 7403/3 ost. pl. o výměře 789 m2 v k.ú. a obci
Prostějov z vlastnictví ČR – Brněnských papíren, státního podniku - v likvidaci,
IČ: 00012343, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši 228 810,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 489
trvalý travní porost o výměře cca 9 m2 a část pozemku parc. č. 490/3 trvalý travní
porost o výměře cca 593 m2, oba v k.ú. a obci Bystrovany, mezi společností MAPRO
spol. s r.o., IČ: 14615100, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „III/4436, I/35 Olomouc – okružní křižovatka“
kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěné 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.
3.5.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1868/3
ost. pl. o výměře cca 473 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi
společností SPORT METAL, společnost s ručením omezeným, IČ: 25372947, jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní
smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude
stavba „III/4436, I/35 Olomouc – okružní křižovatka“ kolaudována, za podmínky, že
pozemky nebo jejich části budou zastavěné 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.
3.6.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 74/1 o výměře 295,80 m2 v k.ú. Prusy, obec Beňov mezi manželi Ilonou a Petrem
Caletkovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena před započetím stavebních
prací na stavbě „Obchvat silnice II/150 – Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa“.
Kupní cena předmětného pozemku se bude rovnat ceně obvyklé, 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 kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
3.7.
odkoupení pozemku parc. č. 1491/3 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Dub
nad Moravou, obec Dub nad Moravou z vlastnictví Jaroslava Čapka do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
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organizace, za kupní cenu ve výši 2 800,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
odkoupení části pozemku parc. č. 382/21 zahrada o výměře 35 m2, dle
geometrického plánu č. 100 - 304/2009 ze dne 14. 9. 2009 pozemek parc. č. 382/45
zahrada o výměře 35 m2, v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice z podílového
spoluvlastnictví pana Miroslava Dohnálka (id. 1/2) a paní Anežky Spáčilové (id. 1/2) do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, za kupní cenu v celkové výši 1 550,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9.
odkoupení části pozemku parc. č. 430 ost. pl. o výměře 40 m2, dle
geometrického plánu č. 121 – 445/2009 ze dne 9. 9. 2009 část pozemku parc. č. 430
díl „a“ o výměře 40 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 419 ost. pl. o celkové
výměře 3 804 m2, v k.ú. Komárov u Mladějovice, obec Komárov z vlastnictví pana
Pétera Horvátha do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 600,- 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. 234/1 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 406-90/2008 ze dne 19.11.2008 pozemek parc. č. 234/5 ost. pl. o výměře 182 m2 v
k.ú. a obci Lutín z vlastnictví společnosti SIGMA GROUP a.s., IČ: 25375407, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace za kupní cenu ve výši 91 000,- 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 budovy č. p. 456, Uničov, obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 682
zast. pl., pozemků parc. č. st. 682 zast. pl. o výměře 1 401 m2 a parc. č. 126/2 zahrada
o výměře 269 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, se všemi součástmi a příslušenstvím,
zejména s vedlejší stavbou skladu a venkovními úpravami (plynoměrový pilíř,
zpevněné plochy, oplocení, plotová vrata) a trvalými porosty, vše z vlastnictví města
Uničova, IČ: 00299634, vše do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Základní školy Uničov, Šternberská 35, za kupní cenu ve výši 1 112 010,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.12.
odkoupení budovy č. p. 500, Uničov, obč. vyb. (hlavní budova, tělocvična,
sklady, garáže se sklady) na pozemku parc. č. st. 665 zast. pl. a budovy bez č.p./č.e.
obč. vyb. (školní dílny) na pozemku parc. č. st. 252 zast. pl., pozemků parc. č. st. 665
zast. pl. o výměře 2335 m2, parc. č. st. 252 zast. pl. o výměře 71 m2 a parc. č. 108/1
zahrada o výměře 475 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami (zpevněné plochy, oplocení, plotová
vrata, skleník) a trvalými porosty, vše z vlastnictví města Uničova, IČ: 00299634, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Základní školy Uničov, Šternberská 35,
za kupní cenu ve výši 1 913 800,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
4.

n e a k c e p t u j e nabídku statutárního města Olomouce na odkoupení budovy,
č.p. 352, Hejčín, obč. vyb. s pozemkem parc. č. st. 179/3 zast. pl. o výměře 930 m2, v
k.ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Základní školy prof. V. Vejdovského Litovel, nám.
Přemysla Otakara 777
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UZ/12/18/2010 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 124/1 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 1006-437/2009 ze dne 13.8.2009 parc. č. 124/1 díl „a“ o výměře 69 m2 a díl
„b“ o výměře 28 m2, částí pozemku parc. č. 124/1 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 1004-372/2009 ze dne 18.8.2009 parc. č. 124/1 díl „a“ o výměře 29 m2 a díl „b“ o
výměře 40 m2, části pozemku parc. č. 124/19 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 1004-372/2009 ze dne 18.8.2009 parc. č. 124/19 díl „c“ o výměře 3 m2, části
pozemku parc. č. 103/11 ost. pl., dle geometrického plánu č. 1004-372/2009 ze dne
18.8.2009 parc. č. 103/11 „e“ o výměře 14 m2, a části pozemku parc. č. 124/18 ost. pl.,
dle geometrického plánu č. 1004-372/2009 ze dne 18.8.2009 parc. č. 124/18 „d“ o
výměře 1 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
částí pozemků parc. č. 1513/3 ost. pl. o výměře cca 45 m2, parc. č. 1513/2 ost. pl. o
výměře cca 10 m2, parc. č. 1513/1 ost. pl. o výměře cca 1 066 m2, parc. č. 1514 ost.
pl. o výměře cca 480 m2 a parc. č. 1512 ost. pl. o výměře cca 33 m2, vše v k.ú. Újezd
u Uničova, obec Újezd mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Újezd,
IČ: 00299618, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku po vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba
„Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk –Uničov“ kolaudována. 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 vodovodní přípojky na (v) pozemcích 902/1, parc. č. 891/1,
parc. č. 891/3, parc. č. 895/2, parc. č. 946/1, parc. č. 946/2 a parc. č. 946/4, vše v k.ú.
a obci Kokory z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Centra Dominika
Kokory, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Kokory, IČ: 00301388. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.
2.4.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 1726/6 ost. pl. o výměře cca 1430 m2 v k.ú. Zvole u Zábřeha,
obec Zvole mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Zvole,
IČ: 00303666, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Jednostranného chodníku v části obce Lukavická podél silnice III/31542 Zvole
– Lukavice“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.5.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2498 ost. pl. o výměře 2 623 m2 a parc.
č. 2503 ost. pl. o výměře 24 m2, oba v k.ú. a obci Velký Újezd z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví městyse Velký Újezd, IČ: 00299677. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6.

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
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části pozemní komunikace č. II/434, se všemi součástmi a příslušenstvím, v rozsahu
uvedeném na situačním snímku v příloze důvodové zprávy včetně částí pozemků parc.
č. 1908 ostatní plocha o výměře cca 3850 m2, parc. č. 1926 ostatní plocha o výměře
cca 650 m2 a parc. č. 1935/1 ostatní plocha o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Sušice u
Přerova, obec Sušice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Sušice,
IČ: 00636606. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/434 Sušice – průtah
obcí“ kolaudována, a nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení části předmětné
komunikace ze silniční sítě Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2239 ost. pl. o výměře 177 m2, dle
geometrického plánu č. 884-50/2009 ze dne 20.7.2009 pozemek parc. č. 2239/4 ost.
pl. o výměře 177 m2, v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
města Loštice, IČ: 00302945. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.8.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 2957 ost. pl. o výměře cca 2 860 m2 v k.ú. a obci Tovačov mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Tovačov, IČ: 00302082, jako
budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba vybudování
jednostranného chodníku kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.9.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2924 ost. pl. o výměře 16 m2, dle
geometrického plánu č. 1068 - 47/2009 ze dne 31. 8. 2009 pozemek parc. č. 2924 díl
„a“ o výměře 16 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1756 zast. pl. o výměře
399 m2, v k.ú. a obci Hlubočky, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hlubočky,
IČ: 00298891. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.10.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 116/30 ost. pl. o výměře 14 m2, dle
geometrického plánu č. 197 – 70/2009 ze dne 16. 3. 2009 pozemek parc. č. 116/30 díl
„i“ o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 98/1 ost. pl. o nové celkové
výměře 7 497 m2, vše v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.11.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2781/1 ost. pl. o výměře 61 m2, dle
geometrického plánu č. 650 – 65/2009 ze dne 24. 7. 2009 pozemek parc. č. 2781/24
ost. pl. o výměře 61 m2, a části pozemku parc. č. 2808/1 ost. pl. o výměře 41 m2, dle
geometrického plánu č. 651 – 66/2009 ze dne 28. 7. 2009 pozemek parc. č. 2808/8
ost. pl. o výměře 41 m2, vše v k.ú. Drahotuše, obec Hranice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Hranice, IČ: 00301311. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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UZ/12/19/2010 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/22/2009 ze dne
24. 4. 2009, bod 3.7. týkající se bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 850/4 ost. pl. o
výměře 12 m2 v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu jeho převodu do
vlastnictví města Hranice

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 922/1 orná půda o výměře 243 m2,
dle geometrického plánu č. 229-159/2009 ze dne 2. 9. 2009 pozemek parc. č. 922/4
orná půda o výměře 243 m2, vše v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice z vlastnictví
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111,
do vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.2.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2689/1 ostatní plocha o výměře
4713 m2, dle geometrického plánu č. 391-8/2009 ze dne 14.9.2009 pozemek parc.
č. 2689/1 ost. pl. o výměře 4713 m2 v k.ú. a obci Jezernice, z vlastnictví obce
Jezernice, IČ: 70040915, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 874/10 ost. pl. o výměře 37 m2, parc.
č. 874/11 ost. pl. o výměře 61 m2 a parc. č. 874/12 ost. pl. o výměře 839 m2, vše v k.ú.
Bukovice u Velkých Losin, obec Velké Losiny z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 224 zahrada o výměře 79 m2 v k.ú.
Kunčice, obec Bělotín z vlastnictví ČR –Pozemkového fondu ČR, IČ: 45797072, do
vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.5.
schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1399 ost. pl. o výměře
23 066 m2, dle geometrického plánu č. 396-52/2009 ze dne 11.10.2009 pozemek parc.
č. 1399/1 ost. pl. o výměře 23 066 m2 v k.ú. a obci Dřevohostice z vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.

UZ/12/20/2010 Majetkoprávní záležitosti
nemovitého majetku

–

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
11

vzájemné

bezúplatné

převody

2.1.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1458/5 ost. pl. o výměře 1858 m2,
dle geometrického plánu č. 465-215/2009 ze dne 2.9.2009 pozemek parc. č. 1458/40
ost. pl. o výměře 1858 m2 a pozemku parc. č. 1461 ost. pl. o výměře 6 514 m2, oba v
k.ú. Písečná u Jeseníka, obec Písečná, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
obce Písečná, IČ: 00303160, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 450/2 ost. pl. o výměře 985 m2 v k.ú. Písečná u Jeseníka,
obec Písečná z vlastnictví obce Písečná, IČ: 00303160, 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 včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 3 ost. pl. o výměře 50 m2, parc.
č. 423/1 ost. pl. o výměře 71 m2, parc. č. 424/1 ost. pl. o celkové výměře 1 944 m2 a
parc. č. 425 ost. pl. o celkové výměře 825 m2, dle geometrického plánu č. 99 - 46/2009
ze dne 3. 9. 2009 pozemky parc. č. 3/1 ost. pl. o výměře 50 m2, parc. č. 423/12 ost. pl.
o výměře 71 m2, parc. č. 424/4 ost. pl. o výměře 1 440 m2, parc. č. 424/5 ost. pl. o
výměře 475 m2, parc. č. 424/6 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 424/7 o výměře 17 m2,
parc. č. 425/2 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 425/3 ost. pl. o výměře 22 m2, parc.
č. 425/4 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 425/5 ost. pl. o výměře 583 m2 a parc.
č. 425/6 ost. pl. o výměře 190 m2, vše v k.ú. Kunčice, obec Bělotín, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Bělotín, IČ: 00301019, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4 ost. pl. o výměře 34 m2, dle
geometrického plánu č. 99 - 46/2009 ze dne 3. 9. 2009 pozemek parc. č. 4/2 ost. pl. o
výměře 34 m2, v k.ú. Kunčice, obec Bělotín z vlastnictví obce Bělotín, IČ: 00301019,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto
bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 547 ost. pl. o výměře 250 m2 a parc.
č. 630 ost. pl. o výměře 1996 m2, oba v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zlaté Hory, IČ: 00296481, za podmínky,
že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1452/3 ost. pl.
o výměře 91 m2, dle geometrického plánu č. 954 –259/2009 ze dne 28. 9. 2009
pozemek parc. č. 1452/6 ost. pl. o výměře 91 m2, v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec
Zlaté Hory z vlastnictví města Zlaté Hory, IČ: 00296481, 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. 1584/2 ostatní plocha o výměře
290 m2, dle geometrického plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl “o“ o výměře
290 m2, části pozemku parc. č. 1584/2 ostatní plocha výměře 258 m2, dle
geometrického plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl „s“ o výměře 258 m2,
části pozemku parc. č. 1577/18 ostatní plocha výměře 384 m2, dle geometrického
plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl „g“ o výměře 384 m2, a částí pozemku
parc. č. 1584/2 ostatní plocha o celkové výměře 79 m2, dle geometrického plánu
č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl „p“ o výměře 15 m2, díl „q“ o výměře 40 m2, díl
„r“ o výměře 24 m2, které jsou sloučeny s dílem „g“ do pozemku parc. č. 1577/18
ostatní plocha o výměře 463 m2, části pozemku parc. č. 1584/2 ostatní plocha o
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výměře 66 m2, dle geometrického plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl „v“ o
výměře 66 m2, části pozemku parc. č. 1577/18 ostatní plocha o výměře 139 m2, dle
geometrického plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl „k“ o výměře 139 m2,
částí pozemku parc. č. 1584/2 ostatní plocha o celkové výměře 199 m2, dle
geometrického plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl „t“ o výměře 192 m2 a díl
„u“ o výměře 7 m2, části pozemku parc. č. 1584/2 ostatní plocha o výměře 29 m2, dle
geometrického plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 pozemek parc. č. 1584/13
ostatní plocha o výměře 29 m2, vše v k.ú. a obci Litovel, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1577/15 ostatní plocha o výměře 171 m2, dle
geometrického plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl “c“ o výměře 171 m2,
části pozemku parc. č. 1577/16 ostatní plocha výměře 0,2 m2, dle geometrického
plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl „f“ o výměře 0,2 m2, a části pozemku
parc. č. 1577/19 ostatní plocha o výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 218941/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl „m“ o výměře 12 m2, vše v k.ú. a obci Litovel, vše z
vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, 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.
2.5.
bezúplatný převod stavebních objektů SO 401 Veřejné osvětlení, SO 403
Místní rozhlas, části SO 101 Komunikace (středový ostrůvek, dělící přechodový
ostrůvek a obruby), vše vybudované v rámci investiční akce „Litovel-okružní křižovatka
II/449 a II/447“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Litovel,
IČ: 00299138, za podmínek dle důvodové zprávy.
2.6.
odkoupení části pozemku parc. č. 471 ostatní plocha o výměře 17 m2, dle
geometrického plánu č. 2189-41/2009 ze dne 28. 5. 2009 díl “b“ o výměře 17 m2, vše v
k.ú. a obci Litovel z vlastnictví Římskokatolické farnosti Litovel, IČ: 48770841, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 4 250,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

UZ/12/21/2010 Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje v roce 2009
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 rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje v roce 2009

UZ/12/22/2010 Příspěvky 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.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/11/16/2009 ze dne 11. 12. 2009, bod g) v části
schválení příspěvku Tenisovému klubu Precolor Přerov, IČ: 14617200

3.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611 se
sídlem U Tenisu 158/16, 750 02 Přerov I – Město dle důvodové zprávy
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4.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku jednotlivým příjemcům a ve výši dle důvodové
zprávy a dle Příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy

UZ/12/23/2010 Zajištění a financování regionálních
Olomouckém kraji v roce 2010

funkcí

knihoven

v

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 způsob zajištění a financování výkonu regionálních funkcí knihoven v
Olomouckém kraji v roce 2010 dle důvodové zprávy včetně návrhu smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

ukládá
usnesení

podepsat

smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 2

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana

UZ/12/24/2010 Poskytnutí dotací z Programu 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 návrh na poskytnutí dotací dle Příloh č. 1 - 3 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e udělení výjimek ze zásad programu dle důvodové zprávy

UZ/12/25/2010 Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury za rok 2009
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok
2009 dle důvodové zprávy

UZ/12/26/2010 Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na
území Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

3.

ukládá podepsat
dle bodu 2 usnesení

oznámení o poskytnutí finančních příspěvků žadatelům

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
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UZ/12/27/2010 Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
firmě Povodí Moravy, s.p. na realizaci opatření ve vodní nádrži
Plumlov
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/6/33/2009 ze dne 29. 6. 2009 o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 1 500 000 Kč firmě Povodí
Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 na realizaci celoplošné
aplikace látky potlačující vývoj sinic do vodní nádrže Plumlov z důvodu, že tato
aplikace nebyla provedena

UZ/12/28/2010 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace 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 změnu zřizovací listiny Klíče – centra sociálních služeb, příspěvkové
organizace, se sídlem Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc, IČ: 70890595, dle
důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v
sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana

UZ/12/29/2010 Vyhodnocení Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje
za rok 2009
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e vyhodnocení Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje za
rok 2009 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

UZ/12/30/2010 Dotační program v oblasti prevence kriminality pro rok 2010 vyhodnocení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu včetně navržené výše finančních
prostředků k doporučeným investičním a neinvestičním projektům

2.

s c h v a l u j e realizaci krajského neinvestičního projektu "Patron bezpečného netu"
dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e vzorovou Smlouvu o poskytnutí příspěvku obcím v oblasti prevence
kriminality dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t Smlouvu o poskytnutí příspěvku obcím v oblasti prevence
kriminality dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
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UZ/12/31/2010 Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok
2010
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 dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování
pro rok 2010" včetně procedurálních dokumentů dotačního řízení dle důvodové zprávy
a Příloh č. 1-12 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e hodnotitele pro formální hodnocení žádostí dotačního programu a
členy hodnotící komise dle důvodové zprávy

4.

v y h l a š u j e dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování
pro rok 2010" včetně procedurálních dokumentů dotačního řízení dle důvodové zprávy
a Příloh č. 1-12 důvodové zprávy

5.

u k l á d á jmenovat hodnotitele pro formální hodnocení žádostí a členy hodnotící
komise v souladu se Statutem hodnotící komise

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: 30. 4. 2010

UZ/12/32/2010 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví
pro rok 2010 - vyhlášení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

v y h r a z u j e s i schválení pravidel Dotačního programu Olomouckého kraje pro
oblast zdravotnictví pro rok 2010 dle důvodové zprávy a rozhodování o poskytnutí
dotací jednotlivým subjektům dle zmíněného dotačního programu

3.

s c h v a l u j e pravidla Dotačního programu Olomouckého kraje pro oblast
zdravotnictví pro rok 2010 dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á vyhlásit Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2010 dle bodu 3 usnesení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: ihned

UZ/12/33/2010 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2010 - vyhlášení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

v y h r a z u j e s i schválení pravidel Dotačního programu Olomouckého kraje pro
oblast protidrogové prevence pro rok 2010 dle důvodové zprávy a rozhodování o
poskytnutí dotací jednotlivým subjektům dle zmíněného dotačního programu

3.

s c h v a l u j e pravidla Dotačního programu Olomouckého kraje pro oblast
protidrogové prevence pro rok 2010 dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á vyhlásit Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2010 dle bodu 3 usnesení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: ihned
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UZ/12/34/2010 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 1. výzvy globálního
grantu Olomouckého kraje „Podpora nabídky dalšího vzdělávání
v Olomouckém kraji“ realizovaného v oblasti podpory 3.2 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 důvodové zprávy

3.

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

4.

s c h v a l u j e vzorové znění „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ dle Přílohy
č. 3 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
důvodové zprávy

6.

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

UZ/12/35/2010 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
7.

bere
kraje:

na

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

a) Zápis z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 18. 11. 2009
b) Zápis z 6. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 25. 11. 2009
c) Zápis z 6. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 27. 11. 2009
d) Zápis z 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 9. 12. 2009
e) Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 10. 12. 2009
f) Zápis z 6. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 14. 12. 2009

V Olomouci dne 11. 3. 2010

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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