USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 30. 4. 2010
UZ/13/1/2010

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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e předložený program 13. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 30. 4. 2010

UZ/13/2/2010

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 8. 4. 2010:
a) s termínem plnění 30. 4. 2010 dle části A) důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

UZ/13/3/2010

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

UZ/13/4/2010

na

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

Smlouva č. 137P/2010 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 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 uzavření Smlouvy č. 137P/2010 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 mezi Olomouckým
krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČ: 70856508, dle důvodové zprávy

3.

schvaluje
přijetí závazku k vrácení finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro akce uvedené v Příloze
č. 1 Smlouvy č. 137P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2010, dle důvodové zprávy

4.

schvaluje
přijetí závazku k vrácení finančních prostředků uvolněných
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na roky 2008 - 2009,
specifikovaného v Příloze č. 2 Smlouvy č. 137P/2010 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010, dle
důvodové zprávy

5.

z m o c ň u j e Mgr. Aloise Mačáka, MBA k podpisu smlouvy dle bodu 2 usnesení

6.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících
se financování projektů z půjčky od Státního fondu dopravní infrastruktury
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UZ/13/5/2010

Půjčka městu Javorník – povodně

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. 2 ke Smlouvě č. 2009/02450/OŽPZ/DSM ze dne
10. 7. 2009 o poskytnutí půjčky mezi Olomouckým krajem a příjemcem městem
Javorník, Nám. Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 00302708 dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
2 usnesení

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky dle bodu

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/13/6/2010

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/13/7/2010

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

UZ/13/8/2010

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, Příloze č. 3 a Příloze č. 4

2.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v Příloze č. 5

UZ/13/9/2010

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1
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UZ/13/10/2010 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/13/11/2010 Rozpočet Olomouckého
k 31. 3. 2010

kraje

2010

-

plnění

rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 3. 2010

UZ/13/12/2010 Žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o., o poskytnutí
finančního příspěvku na přestavbu železničního mostu - Mádrův
podjezd v Přerově
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 v roce 2011 pro Správu železniční
dopravní cesty, s. o., na přestavbu železničního mostu v km 182,747 v Přerově dle
varianty č. 1 důvodové zprávy

UZ/13/13/2010 Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji
doporučená k finanční podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje
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 seznam opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém
kraji včetně výše finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2010 dle
Přílohy č. 1 důvodové zprávy

UZ/13/14/2010 Seznam staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční
podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje 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 seznam vybraných staveb pro cyklodopravu včetně výše finančního
příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2010 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

UZ/13/15/2010 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
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2.

schvaluje
2.1.
odprodej budovy bydlení, Pavlovičky, č.p. 17 na pozemku st. 27 a pozemku
parc. č. st. 27 zast. pl. o výměře 731 m2, v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Základní
školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, do společného jmění manželů Ivety
a Romana Švancarových, za kupní cenu ve výši 1 500 001,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 4 600,- Kč,
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
odprodej části pozemku parc. č. 1217/3 zahrada o výměře 75 m2, dle
geometrického plánu č. 2738 – 059/2009 ze dne 18. 9. 2009 pozemek parc. č. 1217/39
zahrada o výměře 75 m2, v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Lipník nad Bečvou, Tyršova
772, do vlastnictví paní Renaty Petrové za kupní cenu ve výši 3 900,- Kč a za
podmínek stanovených odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
odprodej pozemku parc. č. st. 82/4 zast. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Chválkovice,
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova seniorů
POHODA Chválkovice, příspěvkové organizace, do podílového spoluvlastnictví
PaedDr. Petra Matušky (id. 3/4) a Mgr. Lucie Matuškové (id. 1/4) za kupní cenu
v celkové výši 12 490,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.4.
odprodej pozemku parc. č. 150/20 ost. pl. o výměře 116 m2 v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova
seniorů POHODA Chválkovice, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana
PaedDr. Petra Matušky za kupní cenu ve výši 115 890,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t e m paní Vlastimily Ištokové, společnosti FELIX LINE
s.r.o., společnosti HOCKEYLAND, s.r.o., společnosti DATROLEX s.r.o. a pana
Bohuslava Ištoka o odprodej budovy bydlení, Pavlovičky, č.p. 17 na pozemku
st. 27 a pozemku parc. č. st. 27 zast. pl. o výměře 731 m2, v k.ú. Pavlovičky, obec
Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Základní školy
prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, z důvodu odprodeje předmětných
nemovitostí v k.ú. Pavlovičky jinému zájemci.

UZ/13/16/2010 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/5/18/2009 ze dne
24. 4. 2009, bod 5.23., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení částí pozemků parc. č. 907/1 orná půda o výměře 5 m2 a parc. č. 938/1
orná půda o výměře 17 m2, vše v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice mezi manželi
Jozefem a Hedvikou Prvými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětných pozemků,
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/22/2009 ze dne
25. 9. 2009, bod č. 6.17., ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 879/15 ost. pl.
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o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 161-932/2008 ze dne 14. 4. 2009 pozemek
parc. č. 879/19 ost. pl. o výměře 7 m2, vše v k.ú. Moravská Huzová, obec Štěpánov,
vše ze společného jmění manželů Hany a Romana Kráčmarových do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci, z důvodu odstoupení vlastníků od záměru uzavřít kupní
smlouvu,
2.3.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/22/2009 ze dne
25. 9. 2009, bod č. 6.20., ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 1/2 k pozemku parc. č. 686/187 ost. pl. o výměře 216 m2 v k.ú. Štěpánov
u Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Lukáše Navrátila do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci, z důvodů existence exekučního příkazu k prodeji
a nemožnosti doručení návrhu kupní smlouvy,
2.4.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 ze dne
25. 9. 2009, bod 9.1., dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, ve věci
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí
odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „Rekonstrukce silnice
II/150-Dub nad Moravou-hranice okresu“ v katastrálních území Dub nad Moravou
a Věrovany z důvodu změny kupní ceny,
2.5.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2009 ze dne
29. 6. 2009, a to v části odkoupení id. 3/4 pozemku parc. č. 1978/19 ost. pl. v k.ú.
Dolany u Olomouce, obec Dolany z vlastnictví paní Boženy Solařové z důvodu změny
vlastníka předmětného pozemku.
3.

r e v o k u j e část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/22/2008 ze
dne 21. 4. 2008, bod 8., ve věci uzavření:
3.1.
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc.
č. 604 orná půda o výměře 562,4 m2 v k.ú. a obci Domaželice mezi Antonií Pešákovou
(id. 1/2) a Václavem Pešákem (id. 1/2) jako budoucími prodávajícími a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku,
3.2.
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc.
č. 495 chmelnice o výměře 32,0 m2 v k.ú. a obci Čechy mezi Vojtěchem Cahlíkem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu
změny vlastníka předmětného pozemku,
3.3.
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc.
č. 440 orná půda o výměře 54,4 m2 a parc. č. 477 chmelnice o výměře 18,0 m2, oba
v k.ú. a obci Čechy mezi Zdeňkem Michálkem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka
předmětných pozemků.

4.

r e v o k u j e část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/22/2008 ze
dne 25. 6. 2008, bod 7., ve věci uzavření:
4.1.
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemku ve
zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1114/14
o výměře 14 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový
katastr (PK) parc. č. 1114/9 o výměře 1 m2, oba v k.ú. a obci Ptení mezi Miroslavem
Výmolou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím
z důvodu změny vlastníka předmětných pozemků,
4.2.
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků ve
zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 985/8 o výměře
73 m2 a parc. č. 712 o výměře 111 m2, oba v k.ú. a obci Ptení mezi Emílií Klváčkovou
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jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu
změny vlastníka předmětných pozemků,
4.3.
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku ve
zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1458 o výměře
10 m2 v k.ú. a obci Ptení mezi Jarmilou Dohnálkovou (id. 1/2) a Ing. Miroslavem
Dohnálkem (id. 1/2) jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku,
4.4.
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
č. 1285/3 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. a
Gambou (id. 1/4) a Ludmilou Gambovou (id. 1/4)
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z
předmětného pozemku,

odkoupení části pozemku parc.
obci Ptení mezi Věnceslavem
jako budoucími prodávajícími
důvodu změny spoluvlastníka

4.5.
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků ve
zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 646 o výměře
616 m2, parc. č. 990/1 o výměře 208 m2 a parc. č. 994/1 o výměře 280 m2, vše v k.ú.
a obci Ptení mezi manželi Eliškou a Josefem Sychrovými (id. 1/2) jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny
spoluvlastníka předmětných pozemků.
5.

schvaluje
5.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 907/1 orná půda o výměře 5 m2 a parc. č. 938/1 orná půda o výměře
17 m2, vše v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice mezi Vladimírem Prvým 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 „II/434 Sušice – průtah obcí“ kolaudována, a za
podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši ceny
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.
5.2.
uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „Rekonstrukce
silnice II/150-Dub nad Moravou-hranice okresu“, v katastrálním území Dub nad
Moravou 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 „Rekonstrukce silnice II/150-Dub
nad Moravou-hranice okresu“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich
části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí
náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
5.3.
navýšení kupní ceny ze 70,- Kč/m2 na 100,- Kč/m2 u již uzavřených smluv
o budoucích kupních smlouvách a schválit uzavření dodatků k těmto uzavřeným
smlouvám o budoucích kupních smlouvách na budoucí odkoupení pozemků nebo
jejich částí, určených pro stavbu „Rekonstrukce silnice II/150-Dub nad Moravouhranice okresu“, v katastrálním území Dub nad Moravou, schválených usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 ze dne 25. 9. 2009, bodem 9.1., dle
tabulky uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy, jejichž obsahem bude změna výše
kupní ceny, a to na částku 100,- Kč/m2
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5.4.
odkoupení id. 3/8 pozemku parc. č. 1978/19 ost. pl. o výměře 154 m2 v k.ú.
Dolany u Olomouce, obec Dolany z vlastnictví paní Jany Orletové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 5 947,50 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.5.
odkoupení id. 3/8 pozemku parc. č. 1978/19 ost. pl. o výměře 154 m2 v k.ú.
Dolany u Olomouce, obec Dolany z vlastnictví pana Lubomíra Hynka do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 5 947,50 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.6.
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 ze společného
jmění manželů Ing. Radky a Tomáše Pazderových do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za kupní
cenu ve výši 2 100,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
5.7.
odkoupení části pozemku parc. č. 439/1 zahrada o výměře 33 m2, dle
geometrického plánu č. 509-553/2010 ze dne 17. 2. 2010 pozemek parc.
č. 439/3 ostatní plocha o výměře 33 m2, vše v k.ú. a obci Dub nad Moravou ze
společného jmění manželů Jarmily a Miroslava Veselých do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 3.300,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
5.8.
odkoupení budovy bez č.p./č.e. - tech. vyb. na pozemku parc. č. 414 zast. pl.
a pozemků parc. č. 413/1 zahrada o výměře 323 m2 a parc. č. 414 zast. pl. o výměře
647 m2, vše v k.ú. a obci Konice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., IČ: 49970607, do vlastnictví Olomouckého
kraje za kupní cenu ve výši 4 200 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
6.

schvaluje
6.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 604 orná půda o výměře cca 562,4 m2 v k.ú. a obci Domaželice mezi
Václavem Pešákem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím za kupní cenu ve výši 60,- Kč/m2,
6.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 495 chmelnice o výměře cca 32,0 m2, parc. č. 440 orná půda
o výměře cca 54,4 m2 a parc. č. 477 chmelnice o výměře cca 18,0 m2, vše v k.ú.
a obci Čechy mezi AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 25360663, jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 60,- Kč/m2,
6.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 878 orná půda o výměře cca 220,5 m2 v k.ú. a obci Beňov mezi
Vojtěchem Horákem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 120,- Kč/m2 ,
6.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 224 orná půda o výměře 9,0 m2 v k.ú. a obci Domaželice mezi
manželi Pavlem a Milenou Zobaníkovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým
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krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 60,- Kč/m2,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny 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. 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.
7.

schvaluje
7.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemku
ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1114/14
o výměře 14 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový
katastr (PK) parc. č. 1114/9 o výměře 1 m2, oba v k.ú. a obci Ptení mezi manželi
Martinou a Michalem Očenáškovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2,
7.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k částem pozemků ve zjednodušené
evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 985/8 o výměře 73 m2 a parc.
č. 712 o výměře 111 m2, oba v k.ú. a obci Ptení mezi Jitkou Ružinskou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši
50,- Kč/m2,
7.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k částem pozemků ve zjednodušené
evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 985/8 o výměře 73 m2 a parc.
č. 712 o výměře 111 m2, oba v k.ú. a obci Ptení mezi Bohuslavem Koudelou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu
ve výši 50,- Kč/m2,
7.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 1458 o výměře 10 m2 v k.ú. a obci Ptení mezi Tomášem Dohnálkem jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši
50,- Kč/m2,
7.5.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k části pozemku parc. č. 1285/3 ostatní
plocha o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Ptení mezi Ludmilou Veverkovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši
50,- Kč/m2,
7.6.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 k částem pozemků ve zjednodušené
evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 646 o výměře 616 m2, parc.
č. 990/1 o výměře 208 m2 a parc. č. 994/1 o výměře 280 m2, vše v k.ú. a obci Ptení
mezi Jaroslavem Sychrou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2,
7.7.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 k částem pozemků ve zjednodušené
evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 646 o výměře 616 m2, parc.
č. 990/1 o výměře 208 m2 a parc. č. 994/1 o výměře 280 m2, vše v k.ú. a obci Ptení
mezi Josefem Sychrou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2,
7.8.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/12 k částem pozemků ve zjednodušené
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evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 646 o výměře 616 m2, parc.
č. 990/1 o výměře 208 m2 a parc. č. 994/1 o výměře 280 m2, vše v k.ú. a obci Ptení
mezi Josefem Sychrou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2,
7.9.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 k částem pozemků ve zjednodušené
evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 646 o výměře 616 m2, parc.
č. 990/1 o výměře 208 m2 a parc. č. 994/1 o výměře 280 m2, vše v k.ú. a obci Ptení
mezi Miloslavem Sychrou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Obchvat obce Ptení komunikací III. třídy“
kolaudována, a 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

UZ/13/17/2010 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.

r e v o k u j e část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/25/2009 ze
dne 29. 6. 2009, bod 2.12., ve věci bezúplatného převodu části pozemku parc.
č. 261 ostatní plocha o výměře 5 342 m2, dle geometrického plánu č. 96-106/2004 ze
dne 24. 5. 2004 pozemek parc. č. 261/2 ostatní plocha o výměře 5 342 m2
v katastrálním území Březce, obec Štěpánov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Štěpánov z důvodu rozdělení pozemku parc. č. 261 v katastrálním území Březce,
obec Štěpánov

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 261/3 ostatní plocha o výměře 9 233 m2
a parc. č. 261/4 ostatní plocha o výměře 11 m2, oba v katastrálním území Březce,
obec Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Štěpánov,
IČ: 00299511. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
pozemní komunikace, nyní silnice III/04725 od staničení 0,000 km (vyústění ze silnice
I/47) po staničení 1,040 km (konec silnice) v k.ú. Slavíč, obec Hranice v délce
1,040 km, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Hranice,
IČ: 00301311, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné
pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva.
3.3.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
částí pozemků parc. č. 115/19 ost. pl. o výměře cca 13 m2, parc. č. 115/1 ost. pl.
o výměře cca 163 m2, parc. č. 112/1 ost. pl. o výměře cca 99 m2, vše v k.ú. Lazce,
a části pozemku parc. č. 79/2 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v k.ú. Olomouc – město
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc,
IČ: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena
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nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Olomouc, bezbariérové úpravy komunikace, trasa N, org. 4891“ kolaudována.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře 1058 m2,
dle geometrického plánu č. 284-279/2009 ze dne 8.12.2009 pozemek parc.
č. 129/7 ost. pl. o výměře 1058 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, do
vlastnictví ČR - Vojenské nemocnice Olomouc, IČ: 60800691, za podmínky, že
současně bude zřízeno věcné břemeno na části pozemku parc. č. 129/6 ost. pl.
o výměře 1058 m2, dle geometrického plánu č. 284-279/2009 ze dne 8.12.2009
pozemek parc. č. 129/7 ost. pl. o výměře 1058 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, spočívající v právu chůze přes předmětný pozemek mezi ČR - Vojenskou
nemocnicí Olomouc jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
oprávněným z věcného břemene, které Rada Olomouckého kraje schválila. Věcné
břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a zřízení věcného břemene včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 7416/12 ostatní plocha o výměře 32 m2,
parc. č. 8021/10 ostatní plocha o výměře 1.637 m2, parc. č. 8021/11 ostatní plocha
o výměře 2.060 m2 a parc. č. 8063/6 ostatní plocha o výměře 13 m2, vše
v katastrálním území a obci Prostějov, pozemků parc. č. 64/14 ostatní plocha o výměře
148 m2, parc. č. 65/5 ostatní plocha o výměře 10 m2, parc. č. 69/9 ostatní plocha
o výměře 226 m2, parc. č. 69/10 ostatní plocha o výměře 15 m2, parc. č. 83/5 ostatní
plocha o výměře 732 m2, parc. č. 83/6 ostatní plocha o výměře 166 m2, parc. č. 127/1
ostatní plocha o výměře 3.475 m2 a parc. č. 127/4 orná půda o výměře 1.561 m2
a pozemní komunikace, původně silnice II/150 na pozemku parc. č. 127/1 v km
staničení 139,900 – 140,800, vše v katastrálním území Čechůvky, obec Prostějov, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, a dále pozemní komunikace na pozemku parc. č. 83/5, staveb
hospodářských sjezdů na pozemcích parc. č. 83/6 a parc. č. 64/14, vše
v k. ú. Čechůvky, obec Prostějov a stavby hospodářského sjezdu na pozemku parc.
č. 8021/11 v k. ú. a obci Prostějov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
města Prostějova, IČ: 00288659. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 913/2 ostatní plocha o výměře 1.020 m2,
parc. č. 470/6 ostatní plocha o výměře 158 m2, parc. č. 904/5 ostatní plocha o výměře
685 m2, parc. č. 904/4 ostatní plocha o výměře 88 m2, parc. č. 350/37 ostatní plocha
o výměře 389 m2, parc. č. 904/3 ostatní plocha o výměře 344 m2, parc. č. 904/2
ostatní plocha o výměře 1.624 m2, parc. č. 1031/5 ostatní plocha o výměře 142 m2,
parc. č. 1031/11 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 1032/1 ostatní plocha
o výměře 741 m2, parc. č. 865/2 ostatní plocha o výměře 2.152 m2, parc. č. 432/5
ostatní plocha o výměře 56 m2 a části pozemků parc. č. 889 o výměře 992 m2 a parc.
č. 865/2 o výměře 232 m2, dle geometrického plánu č. 485-1427/2008 ze dne
3. 12. 2008 pozemky parc. č. 889 díl „a“ o výměře 992 m2 a parc.č. 865/2 díl „b“
o výměře 232 m2, oba díly sloučené do pozemku parc. č. 31/4 ostatní plocha o výměře
3584 m2, vše v katastrálním území a obci Kralice na Hané, pozemní komunikace –
původně silnice II/150 s mostním objektem původně evid. č. 3674-2 přes vodní tok
Valová, od km staničení 1,500 do km staničení 1,800 na pozemcích parc. č. 904/3
a parc. č. 913/2, staveb 3 ks hospodářských sjezdů na pozemcích parc. č. 470/6
a parc. č. 904/2 a stavby ostrůvku na pozemku parc. č. 904/4, vše v katastrálním území
a obci Kralice na Hané z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Kralice na Hané,
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IČ: 00288390. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.7.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 495/1 ost. pl. o výměře cca 25 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc
a části pozemku parc. č. 1232/9 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Slavonín, obce Olomouc
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc,
IČ: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc“ kolaudována. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 7927 ost. pl. o výměře cca 50 m2 a část pozemku parc. č. 7983
ost. pl. o výměře cca 45 m2, oba v k.ú. a obci Prostějov mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a městem Prostějov, IČ: 00288659, jako budoucím obdarovaným.
Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Úprava přechodu na ul. Újezd
v Prostějově“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.9.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)
parc. č. 556 o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Lesnice mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a obcí Lesnice, IČ: 00302872, jako budoucím obdarovaným.
Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2012 za podmínky, že do této
doby dojde k výstavbě chodníku na předmětném pozemku. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana Stanislava Berky o odkoupení části pozemku
ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 556
o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Lesnice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu
jeho budoucího převodu do vlastnictví obce

UZ/13/18/2010 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.

revokuje
2.1.
část usnesení č. UR/80/19/2008 ze dne 27. 3. 2008, bod 3.2., ve věci uzavření
smluv o budoucích darovacích smlouvách na pozemky nebo jejich části, určené pro
stavbu „Obchvat silnice II/150 – Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa“, a to
mezi obcemi jako budoucími dárci a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným
z důvodu změny rozsahu trvalého záboru předmětných pozemků
2.2.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/25/2009, bod 3.7. ze dne
11. 12. 2009 týkající se uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatné
nabytí nemovitostí v katastrálním území a obci Lipník nad Bečvou mezi Olomouckým
krajem a ČR – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z důvodů chybného zaměření převáděné
stavby nového nájezdu na obchvat geometrickým plánem a z důvodů chybného určení
staničení vyřazované části silnice I/47
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3.

schvaluje
3.1.
uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na pozemky nebo jejich
části dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, určené pro stavbu „Obchvat
silnice II/150 – Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa“, a to mezi obcemi jako
budoucími dárci a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným, a to na dobu
určitou do 31. 12. 2012. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny 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 nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovacích smluv
a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
z rozpočtu Olomouckého kraje.
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
pozemní komunikace - nyní silnice I/47 v délce 1.180 m, dle pasportu 2009 silnice
I/47H od km 0,000 po km 1,180, uzlový bod A197 – A008 a druhé části původní silnice
I/47 v délce 220 m, od km 48,088 do km 47,868 původního staničení, stavby nově
vybudovaného nájezdu na obchvat města Lipník nad Bečvou na pozemcích parc.
č. 2585/6, parc. č. 4054/19, oba dle geometrického plánu č. 2763-767/2009 ze dne
25. 11. 2009 a pozemku parc. č. 4054/13 a části pozemků parc. č. 2585/2 o výměře
166 m2 a parc. č. 4054/1 o výměře 2.009 m2, dle geometrického plánu
č. 2763-767/2009 ze dne 25. 11. 2009 pozemků parc. č. 2585/6 ostatní plocha
o výměře 166 m2 a parc. č. 4054/19 ostatní plocha o výměře 2.009 m2, pozemku parc.
č. 4054/13 ostatní plocha o výměře 5 m2 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,
IČ: 65993390, 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.
3.3.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 326/2 ostatní plocha o výměře 691 m2
a parc. č. 326/3 ostatní plocha o výměře 229 m2, oba v k.ú. Staměřice, obec Dolní
Újezd z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, IČ: 60162694, do vlastnictví
Olomouckého kraje z důvodu veřejného zájmu, neboť se jedná o pomocné silniční
pozemky dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, které přiléhají k tělesu silnice
II/437, a za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2068/8 ost. pl. o výměře 55 m2, dle
geometrického plánu č. 5983-290/2009 ze dne 29. 12. 2009 pozemek parc. č. 2068/65
ost. pl. o výměře 55 m2 v k.ú. a obci Jeseník z vlastnictví města Jeseník,
IČ: 00302724, 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.
3.5.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1329 ost. pl. o výměře 6695 m2 v k.ú.
a obci Horní Nětčice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí
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veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 928/35 ostatní plocha o výměře 274 m2
a parc. č. 928/53 ostatní plocha o výměře 10 m2, oba v k.ú. Charváty, obec Charváty,
a pozemků parc. č. 1357/5 ostatní plocha o výměře 258 m2 a parc. č. 1399/14 ostatní
plocha o výměře 42 m2, oba v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou, vše
z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu ČR, IČ: 45797072, do
vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 877/6 ostatní plocha o výměře 124 m2,
parc. č. 1037/7 ostatní plocha o výměře 69 m2, parc. č. 882/1 ostatní plocha o výměře
6.163 m2 a parc. č. 882/2 ostatní plocha o výměře 1.287 m2, vše v katastrálním území
Držovice na Moravě, obec Držovice, z vlastnictví obce Držovice, IČ: 75082144, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s návrhem na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. st. 53/2 zast. pl. o výměře 110 m2 v k.ú.
Petříkov u Branné, obec Ostružná z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, 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.
3.9.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě
č. 2009/01991/OMP/DSB uzavřené dne 19. 10. 2009 mezi obcí Sušice jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným, jehož předmětem bude
budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1935/5 ostatní plocha o výměře
cca 1 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice z vlastnictví obce Sušice, IČ: 00636606,
do vlastnictví Olomouckého kraje. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/434 Sušice – průtah
obcí“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část budou zastavěny silnicí
ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.

UZ/13/19/2010 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.

revokuje
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 20. 2. 2009,
č. UZ/4/29/2009, bod 2., ve věci vzájemných bezúplatných převodů nemovitostí mezi
Olomouckým krajem a obcí Dlouhá Loučka z důvodu, že není možné realizovat vklad
práva podle uzavíraných darovacích smluv do katastru nemovitostí

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 5459 o výměře 6.062 m2, dle
geometrického plánu č. 4493-362/2008 ze dne 25. 11. 2008 pozemek parc. č. 5459/2
ostatní plocha o výměře 6.062 m2, pozemků parc. č. 5452/16 ostatní plocha o výměře
6 m2, parc. č. 5455/19 ostatní plocha o výměře 145 m2, parc. č. 5455/31 ostatní
plocha o výměře 45 m2, parc. č. 5452/13 ostatní plocha o výměře 116 m2
a parc. č. 2587/3 ostatní plocha o výměře 83 m2, vše v katastrálním území Zábřeh na
Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Zábřeh,
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IČ: 00303640, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 5457/26 o výměře 2.205 m2, dle geometrického plánu č. 4487356/2008 ze dne 9. 12. 2008 pozemek parc. č. 5457/26 ostatní plocha o výměře 2.205
m2, části pozemku parc. č. 5457/13 o výměře 1.514 m2, dle geometrického plánu
č. 4491-356/2008 ze dne 11. 12. 2008 pozemek parc. č. 5457/13 ostatní plocha
o výměře 1.514 m2, části pozemku parc. č. 5456 o výměře 4.863 m2, dle
geometrického plánu č. 4492-356/2008 ze dne 16. 12. 2008 pozemek parc. č. 5456/1
ostatní plocha o výměře 4.863 m2, dále pozemků parc. č. 5452/4 ostatní plocha
výměře 257 m2 a parc. č. 5455/18 ostatní plocha o výměře 83 m2, vše v katastrálním
území Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví města Zábřeh, IČ: 00303640, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2371/119 ostatní plocha o výměře 47 m2
a parc. č. 2371/149 ostatní plocha o výměře 710 m2, oba v katastrálním území a obci
Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic
a dálnic ČR, IČ: 65993390, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí pozemků parc. č. 1227/11 ostatní plocha o výměře 1.080 m2, parc. č. 1227/18
ostatní plocha o výměře 2.726 m2, parc. č. 1227/19 ostatní plocha o výměře 2.977 m2,
parc. č. 1227/27 ostatní plocha o výměře 546 m2, parc. č. 1227/28 ostatní plocha
o výměře 78 m2 a parc. č. 1227/29 ostatní plocha o výměře 74 m2, vše v katastrálním
území Slavonín, obec Olomouc, pozemků parc. č. 2371/147 ostatní plocha o výměře
1.607 m2, parc. č. 2371/148 ostatní plocha o výměře 1.785 m2, parc. č. 2371/150
ostatní plocha o výměře 8.950 m2 a parc. č. 2371/151 ostatní plocha o výměře
2.371 m2, vše v katastrálním území a obci Velká Bystřice, pozemků parc. č. 2000/5
ostatní plocha o výměře 11.232 m2 a parc. č. 2000/13 ostatní plocha o výměře
125 m2, oba v katastrálním území a obci Velký Týnec, pozemku parc. č. 280/13 ostatní
plocha o výměře 72 m2 v katastrálním území a obci Svésedlice, pozemků parc.
č. 1969/99 ostatní plocha o výměře 6.718 m2 a parc. č. 1969/101 ostatní plocha
o výměře 2.704 m2, oba v katastrálním území Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice
a pozemků parc. č. 291/13 ostatní plocha o výměře 529 m2, parc. č. 291/14 ostatní
plocha o výměře 734 m2, parc. č. 291/15 ostatní plocha o výměře 367 m2, parc.
č. 291/17 ostatní plocha o výměře 495 m2 a parc. č. 291/33 ostatní plocha o výměře
3.630 m2, vše v katastrálním území Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, vše
z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, 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.
3.3.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3957/1 ost. pl. o výměře 1810 m2,
dle geometrického plánu č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009 část pozemku parc.
č. 3957/1 díl „e“ o výměře 1810 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 3957/4 ost.
pl. o výměře 2303 m2 a část pozemku parc. č. 3957/1 ost. pl. o výměře 375 m2, dle
geometrického plánu č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009 pozemek parc. č. 3957/6
ost. pl. o výměře 375 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3072/6 orná
půda o výměře 134 m2, dle geometrického plánu č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009
pozemek parc. č. 3072/38 ost. pl. o výměře 134 m2, částí pozemků parc. č. 3072/4
ost.pl. o výměře 159 m2, parc. č. 3072/7 orná půda o výměře 564 m2, parc. č. 3072/26
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orná půda o výměře 275 m2 a parc. č. 3072/32 ost. pl. o výměře 81 m2, dle
geometrického plánu č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009 parc. č. 3072/4 díl
„k“ o výměře 159 m2, parc. č. 3072/7 díl „l“ o výměře 564 m2, parc. č. 3072/26 díl
„n“ o výměře 275 m2 a parc. č. 3072/32 díl „m“ o výměře 81 m2, které jsou sloučeny do
nově vzniklého pozemku parc. č. 3072/37 ost. pl. o výměře 1079 m2, částí pozemků
parc. č. 4052/9 orná půda o výměře 1264 m2 a parc. č. 3939/2 ost. pl. o výměře
106 m2, dle geometrického plánu č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009 parc. č. 4052/9
díl „b“ o výměře 1264 m2 a parc. č. 3939/2 díl „a“ o výměře 106 m2, které jsou
sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 4052/9 ost. pl. o výměře 1370 m2, vše
v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví města Lipník nad Bečvou,
IČ: 00301493, 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 uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 503/1 ost. pl. o celkové výměře
781 m2, dle geometrického plánu č. 145 – 40/2009 ze dne 24. 6. 2009 pozemky parc.
č. 503/69 ost. pl. o výměře 205 m2, parc. č. 503/70 ost. pl. o výměře 61 m2, parc.
č. 503/71 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 503/72 ost. pl. o výměře 28 m2, parc.
č. 503/73 ost. pl. o výměře 426 m2 a parc. č. 503/74 ost. pl. o výměře 31 m2, části
pozemku parc. č. 504/1 ost. pl. o výměře 264 m2, dle geometrického plánu č. 145 –
40/2009 ze dne 24. 6. 2009 pozemek parc. č. 504/7 ost. pl. o výměře 264 m2, vše
v k.ú. a obci Špičky, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Špičky, IČ: 00850705,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc.
č. 99 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 185/1 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 198/1 ost.
pl. o výměře 31 m2, parc. č. 199 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 226/1 ost. pl.
o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 145 – 40/2009 ze dne 24. 6. 2009
pozemky parc. č. 99/10 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 185/4 ost. pl. o výměře 4 m2,
parc. č. 198/4 ost. pl. o výměře 31 m2, parc. č. 199/2 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc.
č. 226/5 ost. pl. o výměře 27 m2, a pozemku parc. č. 198/2 ost. pl. o výměře 8 m2, vše
v k.ú. a obci Špičky, vše z vlastnictví obce Špičky, IČ: 00850705, 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.
3.5.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3712/2 ost. pl. o celkové výměře
482 m2, dle geometrického plánu č. 500 – 122/2006 ze dne 6. 12. 2006 pozemky parc.
č. 3712/6 ost. pl. o výměře 138 m2, parc. č. 3712/7 ost. pl. o výměře 255 m2, parc.
č. 3712/8 ost. pl. o výměře 60 m2 a parc. č. 3712/9 ost. pl. o výměře 29 m2, pozemků
parc. č. 3417/3 vodní plocha o výměře 1028 m2 a parc. č. 3417/6 vodní plocha
o ýměře 159 m2, vše v k.ú. a obci Němčice nad Hanou, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Němčice nad Hanou, IČ: 00288497, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3674/1 ost. pl. o celkové výměře
108 m2, dle geometrického plánu č. 500 – 122/2006 ze dne 6. 12. 2006 pozemky parc.
č. 3674/21 ost. pl. o výměře 67 m2 a parc. č. 3674/22 ost. pl. o výměře 41 m2, a části
pozemku parc. č. 3674/2 ost. pl. o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 500 –
122/2006 ze dne 6. 12. 2006 pozemek parc. č. 3674/23 ost. pl. o výměře 19 m2, vše
v k.ú. a obci Němčice nad Hanou, vše z vlastnictví města Němčice nad Hanou,
IČ: 00288497, 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.
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3.6.
bezúplatný převod budovy č. p. 2214, Šternberk, objekt k bydlení s pozemkem
parc. č. 1786/3 zast. pl. o výměře 500 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské
vybavenosti s pozemkem parc. č. 28/2 zast. pl. o výměře 302 m2, budovy bez
č.p./č.e.objekt technické vybavenosti na pozemku parc. č. 1967/2 zast. pl., vše v k.ú.
a obci Šternberk, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, a bezúplatný převod budovy č. p. 67, Šternberk, objekt k bydlení
s pozemkem parc. č. 69 zast. pl. o výměře 433 m2 a budovy č. p. 68, Šternberk, objekt
k bydlení s pozemkem parc. č. 73 zast. pl. o výměře 386 m2, budovy č. p. 1304,
Šternberk, objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 766 zast. pl. o výměře
623 m2, vše v k.ú. a obci Šternberk, vše se všemi součástmi a příslušenství, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště
strojírenského a lesnického, Šternberk, Opavská 4, vše do vlastnictví města
Šternberka, IČ: 00299529, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí budovy č. p. 1435, Šternberk, objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc.
č. 1763 zast. pl. o výměře 2446 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti
s pozemkem parc. č. 1764 zast. pl. o výměře 532 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt
občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1768 zast. pl. o výměře 294 m2, budovy
bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1769 zast. pl. o výměře
79 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc.
č. 1771 zast. pl. o výměře 217 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti
s pozemkem parc. č. 1773 zast. pl. o výměře 478 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt
občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1774 zast. pl. o výměře 674 m2, budovy
bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1775 zast. pl. o výměře
833 m2, pozemků parc. č. 1783/5 zast. pl. o výměře 943 m2, parc. č. 1783/10 zast.
pl. o výměře 205 m2, parc. č. 1782 ost. pl. o výměře 3 571 m2, parc. č. 1783/6 ost.
pl. o výměře 212 m2, parc. č. 1784 zahrada o výměře 1823 m2, parc. č. 1783/3 ost. pl.
o výměře 31 m2, parc. č. 1776 zast. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 1783/4 zast. pl.
o výměře 9 m2, částí pozemků parc. č. 1783/1 ost. pl. o výměře 22 882 m2, parc.
č. 1785 zahrada o výměře 1 005 m2 a parc. č. 1786/1 ost. pl. o výměře 1 759 m2, dle
geometrického plánu č. 3668 – 140/2009 ze dne 28. 11. 2009 pozemky parc.
č. 1783/1 ost. pl. o výměře 22 882 m2, parc. č. 1785/1 zahrada o výměře 1 005 m2
a parc. č. 1786/1 ost. pl. o výměře 1 759 m2, vše v k.ú. a obci Šternberk, vše
z vlastnictví města Šternberka, IČ: 00299529, do vlastnictví Olomouckého kraje,
a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených
nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.7.
schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 1600/2 ost. pl. o výměře 8 m2,
parc. č. 1665 ost. pl. o výměře 510 m2, parc. č. 1666 ost. pl. o výměře 522 m2, parc.
č. 1667 ost. pl. o výměře 282 m2, parc. č. 1671 ost. pl. o výměře 269 m2, parc. č. 1672
ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 1673 ost. pl. o výměře 50 m2, parc. č. 1674 ost. pl.
o výměře 94 m2, parc. č. 1675 ost. pl. o výměře 684 m2, parc. č. 1677 ost. pl.
o výměře 218 m2, parc. č. 1678 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 1680 ost. pl.
o výměře 516 m2, parc. č. 1681 ost. pl. o výměře 105 m2 a parc. č. 1684 ost. pl.
o výměře 360 m2, vše v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Opatovice, IČ: 00301655, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků 1600/3 ost. pl. o výměře 16 m2, parc.
č. 1600/6 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 1600/8 ost. pl. o výměře 81 m2, parc.
č. 1600/9 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 1600/11 ost. pl. o výměře 8 m2, parc.
č. 1600/12 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 1600/13 ost. pl. o výměře 95 m2, parc.
č. 1600/14 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 1600/15 ost. pl. o výměře 7 m2, parc.
č. 1600/16 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 1600/17 ost. pl. o výměře 91 m2, parc.
č. 1605/21 ost. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 1609/3 ost. pl. o výměře 20 m2 a parc.
č. 1611/3 ost. pl. o výměře 77 m2, vše v k.ú. Opatovice u Hranic, vše z vlastnictví obce
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Opatovice, IČ: 00301655 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.
3.8.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1106/8 ost. pl. a parc. č. 1172 ost.
pl., dle geometrického plánu č. 366 – 14/2008 ze dne 31. 1. 2008 (dále jen „GP“)
pozemky parc. č. 1106/8 díl „a“ o výměře 18 m2, parc. č. 1172 díl „d“ o výměře 102 m2
a parc. č. 1172 díl „e“ o výměře 29 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 1106/1 ost. pl. o celkové výměře 23 817 m2, dle GP pozemky parc. č. 1172 díl „c“
o výměře 513 m2 a parc. č. 1172 díl „g“ o výměře 150 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 1106/5 o celkové výměře 6 368 m2, dle GP pozemek parc. č. 1172
díl „h“ o výměře 235 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1106/6 o celkové
výměře 592 m2, dle GP pozemek parc. č. 1172 díl „i“ o výměře 309 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1106/7 ost. pl. o celkové výměře 1 924 m2, dle GP
pozemek parc. č. 1172/2 ost. pl. o výměře 223 m2, vše v k.ú. a obci Protivanov, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Protivanov, IČ: 00288675, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc.
č. st. 82/1 zast. pl., dle GP pozemek parc. č. st. 82/1 díl „b“ o výměře 3 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1106/8 ost. pl. o celkové výměře 442 m2, části pozemků
parc. č. st. 9/1 zast. pl., parc. č. 1106/1 ost. pl., 1106/7 ost. pl., dle GP pozemky parc.
č. st. 9/1 díl „k“ o výměře 39 m2, parc. č. 1106/1 díl „ch“ o výměře 25 m2, parc.
č. 1106/1 díl „p“ o výměře 22 m2, parc. č. 1106/7 díl „j“ o výměře 10 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 1172/1 ost. pl. o celkové výměře 15 073 m2, vše v k.ú.
a obci Protivanov, vše z vlastnictví městyse Protivanov IČ: 00288675, 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.

UZ/13/20/2010 Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
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.

b e r e n a v ě d o m í rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje na rok 2010

UZ/13/21/2010 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací
v Olomouckém kraji za školní rok 2008/2009

soustavy

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 text Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Olomouckém kraji za školní rok 2008/2009 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á zaslat Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém
kraji za školní rok 2008/2009 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a
zveřejnit ji na webových stránkách Olomouckého kraje
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O: Rada Olomouckého kraje
T: ihned

UZ/13/22/2010 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje - poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí účelové finanční dotace obcím z Fondu na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na
realizaci akcí doporučených komisí pro hodnocení předložených žádostí dle Přílohy
č. 1 a Přílohy č. 2 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e vzorové smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého
kraje dle Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí účelové finanční dotace obcím z Fondu
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého
kraje na realizaci akcí doporučených komisí pro hodnocení předložených žádostí mezi
Olomouckým krajem a obcemi dle bodu 2 usnesení

5.

ukládá podepsat
4 usnesení

smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace dle bodu

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
6.

s v ě ř u j e Radě Olomouckého kraje rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvám
o poskytnutí účelové finanční dotace dle bodu 4 usnesení za účelem jejich změny.
Dodatky však nesmí být měněn účel poskytnutí dotace ani výše poskytnuté dotace

UZ/13/23/2010 Aktualizace č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území
Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o schválení 3. aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje uvedené v Příloze č. 1 důvodové
zprávy

UZ/13/24/2010 Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením 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 Ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením za rok 2009 Mgr. Barunce Trávníčkové

3.

s o u h l a s í s navrženým organizačním zajištěním předání Ceny hejtmana za práci
ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2009 dle důvodové zprávy
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UZ/13/25/2010 „Zdraví 21“ – Program podpory zdraví obyvatel 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 včetně příloh o informaci o plnění
dílčích úkolů programu Zdraví 21

UZ/13/26/2010 Program obnovy
o příspěvek

venkova

2010

-

vyhodnocení

žádostí

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova 2010 dle důvodové
zprávy a Příloh č. 1 - 3

3.

s c h v a l u j e uzavřít smlouvy mezi Olomouckým krajem a subjekty uvedenými
v doporučených návrzích dle Příloh č. 1 - 3

4.

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

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/13/27/2010 Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012
předkládaný do Regionálního operačního programu 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 předložený záměr projektu Olomouckého kraje v oblasti podpory
4.2 Regionálního operačního programu Střední Morava v celkovém objemu
13 160 tis. Kč dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e závazek Olomouckého kraje spolufinancovat a předfinancovat projekt
Olomouckého kraje v oblasti podpory 4.2 Regionálního operačního programu Střední
Morava ve výši 1 316 tis. Kč dle důvodové zprávy

UZ/13/28/2010 Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize
- poskytnutí příspěvků na zateplení a výměnu oken
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje žadatelům dle
důvodové zprávy

UZ/13/29/2010 Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
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2.

s c h v a l u j e aktualizaci plánu investičních akcí na rok 2010 dle důvodové zprávy

UZ/13/30/2010 Informace o plnění realizace projektu Modernizace silniční sítě
v majetku Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

UZ/13/31/2010 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva 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 plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
na rok 2010

UZ/13/32/2010 Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky
sborů 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 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010 dle Přílohy
č. 2 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e převod nezbytné techniky pro zásah jednotek SDH obcí
Olomouckého kraje formou darovacích smluv obcím dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv s příjemci dle bodu 2 a 3 usnesení

5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu
2 usnesení a darovací smlouvy obcím dle bodu 3 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/13/33/2010 Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010 I. etapa
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozdělení neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010 - I.etapa dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy

UZ/13/34/2010 Finanční příspěvky složkám integrovaného
systému Olomouckého kraje na rok 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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záchranného

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
České republice - Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje, IČ: 72051795, ve
výši 700.000 Kč dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
České republice - Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČ: 70885940,
ve výši 1.575.000 Kč dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajskému sdružení hasičů Olomouckého
kraje, IČ: 71164952, ve výši 300.000 Kč dle důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e uzavření smluv s příjemci dle bodů 2 až 4 usnesení

6.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/13/35/2010 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
Mgr. Pavlu Kubíčkovou
Ing. Pravoslava Kučeru
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/13/36/2010 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

vědomí

zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého

a) Zápis ze 7. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 3. 2. 2010
b) Zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 11. 2. 2010
c) Zápis ze 7. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 17. 2. 2010
d) Zápis ze 7. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 9. 3. 2010
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UZ/13/37/2010 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

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

a) Zápis ze 7. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 8. 2. 2010
b) Zápis z 8. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 17. 3. 2010

UZ/13/38/2010 Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
2.

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

V Olomouci dne 30. 4. 2010

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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