USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 28. 6. 2010
UZ/15/1/2010

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 15. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 28. 6. 2010

UZ/15/2/2010

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 3. 6. 2010

UZ/15/3/2010

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

UZ/15/4/2010

na

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

Delegování zástupců Olomouckého kraje na valné hromady
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Střední Morava –
Sdružení cestovního ruchu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

d e l e g u j e Ing. Pavla Sekaninu, člena Rady Olomouckého kraje, jako zástupce
Olomouckého kraje na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob
„Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu“

3.

d e l e g u j e Ing. Pavla Martínka, člena Rady Olomouckého kraje, jako kandidáta na
člena správní rady zájmového sdružení právnických osob „Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu“

4.

d e l e g u j e Mgr. Radovana Rašťáka, člena Rady Olomouckého kraje, jako
kandidáta na člena dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob „Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu“

5.

d e l e g u j e Mgr. Radovana Rašťáka, člena Rady Olomouckého kraje, jako
zástupce Olomouckého kraje na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob
„Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu“

6.

d e l e g u j e Bc. Miroslava Petříka, člena Zastupitelstva Olomouckého kraje
a Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje, jako
kandidáta na člena správní rady zájmového sdružení právnických osob „Střední
Morava – Sdružení cestovního ruchu“

7.

d e l e g u j e Mgr. Radovana Rašťáka, člena Rady Olomouckého kraje, jako
kandidáta na člena dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob „Střední
Morava – Sdružení cestovního ruchu“
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UZ/15/5/2010

Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu - zakladatelská
smlouva a stanovy zájmového sdružení právnických osob
OK4EU

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r o z h o d l o o založení zájmového sdružení právnických osob „0K4EU", které bude
zajišťovat zastupování Olomouckého kraje v institucích Evropské unie

3.

s c h v a l u j e zakladatelskou smlouvu a stanovy zájmového sdružení právnických
osob „OK4EU“ dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

4.

d e l e g u j e Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje, jako člena správní
rady zájmového sdružení právnických osob "OK4EU"

5.

d e l e g u j e MUDr. Michaela Fischera, 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje,
jako zástupce na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“

6.

s c h v a l u j e poskytnutí členského příspěvku pro rok 2010 za Olomoucký kraj ve
výši 770 tis. Kč zájmovému sdružení právnických osob „OK4EU“

7.

z m o c ň u j e Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje, k podpisu
zakladatelské smlouvy a stanov dle bodu 3 usnesení

UZ/15/6/2010

Regionální letiště Přerov a.s. - delegace na valnou hromadu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

d e l e g u j e Ing. Martina Tesaříka za zástupce Olomouckého kraje, resp.
Mgr. Aloise Mačáka, MBA za náhradníka zástupce na jednání valné hromady
společnosti Regionální letiště Přerov a. s. se sídlem Trávník 1117/30, PSČ 750 02,
IČ: 28572971, konané dne 30. 6. 2010 dle důvodové zprávy

3.

p o v ě ř u j e zástupce, resp. náhradníka Olomouckého kraje dispozicí ke 102 akciím
společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Trávník 1117/30, PSČ 750 02,
IČ: 28572971 v nominální hodnotě 10.000,- Kč na valné hromadě konané dne
30. 6. 2010 dle důvodové zprávy

UZ/15/7/2010

Smlouva o poskytnutí příspěvku statutárnímu městu 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 poskytnutí příspěvku statutárnímu městu Olomouc ve výši
185 316 Kč na úhradu ztráty tržeb městské hromadné dopravy dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí příspěvku statutárnímu městu Olomouc mezi
Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc se sídlem Horní náměstí
č. p. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t Smlouvu o poskytnutí příspěvku statutárnímu městu
Olomouc dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana
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UZ/15/8/2010

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky obci Skorošice

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. 2009/02567/OŽPZ/DSM ze dne
2. 9. 2009 o poskytnutí půjčky mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Skorošice
dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
2 usnesení

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky dle bodu

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/15/9/2010

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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava
a Slezsko – cykloprůvodce" mezi Zlínským krajem, Jihomoravským krajem,
Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč Zlínskému
kraji, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 na účel dle smlouvy uvedené v Příloze
č. 1 důvodové zprávy

4.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/15/10/2010 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce obci Horní Štěpánov
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změnu termínu splatnosti půjčky poskytnuté obci Horní Štěpánov dle
důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o půjčce obci Horní Štěpánov dle
Přílohy č. 2 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce obci Horní Štěpánov
dle bodu 3 důvodové zprávy

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana

UZ/15/11/2010 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
Olomouckého kraje (Klub českých turistů)

z

rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 360 000,- Kč KČT - oblast Olomoucký
kraj, Dolní nám. 27/38, 772 00 Olomouc, IČ: 71193103
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3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem
a KČT - oblast Olomoucký kraj, Dolní nám. 27/38, 772 00 Olomouc, IČ: 71193103 ve
znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/15/12/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - závěrečný účet
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2009 dle Přílohy č. 16
b) přebytek hospodaření Olomouckého kraje za rok 2009 ve výši 71 739 175,45 Kč
a jeho zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2010 dle Přílohy č. 18
c) vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Olomouckého kraje za rok 2009 ve výši
1 411 055,83 Kč a jeho zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2010 dle
Přílohy č. 18
d) zůstatek fondu sociálních potřeb za rok 2009 ve výši 168 465,81 Kč a jeho zapojení
do rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2010 dle Přílohy č. 8
e) zůstatek Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje za rok 2009 ve výši 31 036 094,11 Kč a jeho zapojení do
rozpočtu Olomouckého kraje roku 2010 dle Přílohy č. 7
f) ztrátu z hospodářské činnosti Olomouckého kraje za rok 2009 ve výši 356 196,92 Kč
dle Přílohy č. 14
g) navržené příděly do fondů příspěvkových organizací dle Přílohy č. 13
h) vydání souhlasu s celoročním hospodařením Olomouckého kraje za rok 2009 a to
bez výhrad

UZ/15/13/2010 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 rozpočtové změny v Příloze č. 4 a Příloze č. 5

3.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících
se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na odstraňování povodňových
škod na území Olomouckého kraje s výjimkou státních dotací

UZ/15/14/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

UZ/15/15/2010 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/15/16/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

UZ/15/17/2010 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 důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e předložený návrh realizace Významných projektů dle Přílohy č. 1
včetně příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v částce 16 720 000 Kč

3.

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/15/18/2010 Rozpočet Olomouckého
k 31. 5. 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. 5. 2010

UZ/15/19/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - Úvěrový rámec
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
2.

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

3.

s c h v a l u j e Smlouvu o úvěrovém rámci mezi Olomouckým krajem a Komerční
bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: 45317054, dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

4.

pověřuje
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3.1. Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje, k podpisu smlouvy
o úvěrovém rámci.
3.2. Radu Olomouckého kraje ke schvalování dílčích čerpání z úvěrového rámce pro
financování investičních akcí Olomouckého kraje.

UZ/15/20/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvek obci Velké
Losiny
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
důvodové zprávy

poskytnutí příspěvku obci Velké Losiny ve výši 50 000 Kč dle

UZ/15/21/2010 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/15/22/2010 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.

schvaluje
2.1.
odprodej části pozemku parc. č. 2119/1 ost. pl. o výměře 490 m2, dle
geometrického plánu č. 5650-262/2009 ze dne 23. 11. 2009 pozemek parc. č. 2119/4
ost. pl. o výměře 490 m2 v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
společnosti BELD, s.r.o., IČ: 25371291, za kupní cenu ve výši 68 600,- Kč. 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 kupní smlouvě na budoucí odprodej části
pozemku parc. č. 403 ost. pl. o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kožušany, obec Kožušany –
Tážaly z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví společnosti HIMAREX spol. s r.o.,
IČ: 49903471, za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem
zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době uzavření
řádné kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po
vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba rodinných domů 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 nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude
kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH.
2.3.
odprodej části pozemku parc. č. 2335/1 ost. pl. o výměře 33 m2, dle
geometrického plánu č. 1278 – 1862/2009 ze dne 2. 11. 2009 pozemek parc.
č. 2335/12 ost. pl. o výměře 33 m2, v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
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organizace, do vlastnictví pana Davida Duba za kupní cenu ve výši 2 860,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 1 700,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.4.
odprodej pozemku parc. č. 2525 ost. pl. o výměře 171 m2 v k.ú. a obci Velký
Újezd z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Ing. Milana Naswettera za kupní
cenu ve výši 11 115,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 1 500,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana Josefa Šušoty o odprodej garáže s částí
pozemku parc. č. 73, vše v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Středního odborného učiliště strojírenského a lesnického, Šternberk,
Opavská 4, do vlastnictví pana Josefa Šušoty, a to z důvodu jejich převodu do
vlastnictví města Šternberk.

UZ/15/23/2010 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
odprodej budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 651/2 zast. pl.,
pozemků parc. č. st. 651/2 zast. pl. o výměře 2 043 m2 a parc. č. 190/3 ost. pl.
o výměře 213 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou
skladu na pozemku parc. č. st. 651/2 zast. pl., venkovními úpravami a trvalými porosty,
vše v k.ú. a obci Uničov, 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 4 151 893,- Kč a za podmínek
dle důvodové zprávy a současně schvaluje splátkový kalendář na úhradu kupní ceny.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
odprodej části pozemku parc. č. 1398 ost pl., dle geometrického plánu č. 39652/2009 ze dne 11.10.2009 pozemky parc. č. 1398/2 ost. pl. o výměře 54 m2
a pozemek parc. č. 1398/3 ost. pl. o výměře 58 m2, oba v k.ú. a obci Dřevohostice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví pana Vítězslava Horáka za kupní cenu ve výši
5 600,- Kč. 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. 545 zast. pl. o výměře 33 m2 v k.ú. Penčice, obec
Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví paní Stanislavy Krejčiříkové za kupní
cenu ve výši 20 265,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 600,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
směnu části pozemku parc. č. 5403 o výměře 81 m2, dle geometrického plánu
č. 4535-666/2009 ze dne 31.8.2009 pozemek parc. č. 5403 díl „c“ o výměře 81 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 5404 zast. pl. o nové výměře 1047 m2, v k.ú.
a obci Prostějov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední průmyslové
školy oděvní, Prostějov, Vápenice 1, za část pozemku parc. č. 5404 o výměře 2 m2,
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dle geometrického plánu č. 4535-666/2009 ze dne 31.8.2009 pozemek parc. č. 5404
díl „b“ o výměře 2 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o nové
výměře 440 m2, v k.ú. a obci Prostějov ve vlastnictví společnosti H & D, a.s.,
IČ: 60748451. Společnost H & D, a.s. uhradí Olomouckému kraji cenový rozdíl
směňovaných nemovitostí ve výši 126 400,- Kč. Nabyvatelé uhradí náklady na
znalecký posudek, na správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí a na daň z převodu nemovitostí rovným dílem. Směnná smlouva
bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu příjezdu a přístupu.

UZ/15/24/2010 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/9/22/2009 ze dne
25. 9. 2009, bod 8., ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1400/11 ostatní plocha
o výměře 206 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou z podílového
spoluvlastnictví Heleny Bábkové (id. 1/2) a společného jmění manželů Heleny Bábkové
a Zdeňka Bábka (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny vlastníka
předmětného pozemku
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/18/2009 dne
24. 4. 2009, bod 5.7., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 921/1 orná půda
o výměře cca 156 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice mezi Aloisem Jemelkou
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu
budoucího odkoupení předmětného pozemku od obce Sušice
2.3.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/18/2009 dne
24. 4. 2009, bod 5.8., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 921/1 orná půda
o výměře cca 156 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice mezi Irenou Jemelkovou
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu
budoucího odkoupení předmětného pozemku od obce Sušice

3.

schvaluje
3.1.
odkoupení pozemku parc. č. 1400/11 ostatní plocha o výměře 206 m2 v k.ú.
Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou z vlastnictví paní Ireny Kosmákové do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 20.600,- Kč. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 921/1 orná půda o výměře cca 156 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec
Sušice mezi obcí Sušice jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do
18 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/434 Sušiceprůtah obcí“ kolaudována, za podmínky, že část pozemku bude zastavěna silnicí, která
bude ve vlastnictví Olomouckého kraje, a za podmínky, že obec Sušice bude v době
uzavření kupní smlouvy vlastníkem pozemku parc. č. 921/1 v k.ú. Sušice u Přerova,
obec Sušice. Kupní cena předmětného pozemku se bude rovnat ceně obvyklé,
stanovené znaleckým posudkem, zpracovaným dle právních předpisů o oceňování
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majetku, účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj uhradí
znalecké posudky k pozemkům směňovaným na základě smlouvy o budoucí směnné
smlouvě, uzavírané mezi obcí Sušice a Aloisem Jemelkou a Irenou Jemelkovou,
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy s obcí Sušice včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého
kraje.
3.3.
odkoupení pozemku parc. č. 1372/13 ostatní plocha o výměře 7 m2
v katastrálním území Travná u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví společnosti CE
WOOD, a.s., IČ: 60745479, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 280,- Kč.
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.4.
realizaci výkupů pozemků, zastavěných silnicemi II. třídy, z vlastnictví třetích
osob za kupní ceny rovnající se cenám úředním, stanoveným znaleckými posudky,
minimálně ve výši 50,- Kč/m2.
3.5.
výkupy pozemků, zastavěných silnicemi II. a III. třídy, z vlastnictví třetích osob
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, dle tabulky uvedené v důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6.
rozšíření předmětu odkoupení nemovitostí v k.ú. a obci Konice z vlastnictví
společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., IČ: 49970607, do vlastnictví Olomouckého
kraje dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/16/2010, bod. 5.8., ze
dne 30. 4. 2010, o pozemek parc. č. 412/2 zahrada o výměře 11 m2 v k.ú. a obci
Konice.
3.7.
odkoupení pozemku parc. č. 1372/9 ostatní plocha o výměře 5 m2
v katastrálním území Travná u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví Ing. Jiřího Huplíka
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 200,- Kč. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
odkoupení pozemku parc. č. 1410/2 ostatní plocha o výměře 566 m2 v k.ú.
Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou z vlastnictví Dany Mráčkové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 56 600,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9.
uzavření dohody mezi Olomouckým krajem, paní Ladou Voráčovou a panem
Josefem Veselým, jejímž předmětem bude postoupení (převedení) práv a povinností
paní Lady Voráčové, vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č. S-2007/2381/OMP na pana Josefa Veselého jako budoucího výlučného vlastníka
pozemku parc. č. 1476/8 orná půda v k.ú. a obci Věrovany.
3.10.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k části pozemku parc. č. 1476/8 orná půda
o výměře cca 156 m2 v k.ú. a obci Věrovany mezi Josefem Veselým jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši
100,- Kč/m2 s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/435 Charváty-hranice
okresu Přerov 2. etapa (km 3,670-7,464)" kolaudována, za podmínky, že pozemek
nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký
kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého
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kraje.
3.11.
uzavření dohody mezi Olomouckým krajem, paní Irenou Beňušovou
a společností AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 25360663, jejímž předmětem bude
postoupení (převedení) práv a povinností paní Ireny Beňušové, vyplývajících ze
smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2009/00127/OMP/DSB na společnost AGRAS
Želatovice, a.s., IČ: 25360663, jako budoucího výlučného vlastníka pozemku parc.
č. 738 chmelnice v k.ú. a obci Domaželice.
4.

s o u h l a s í s tím, že kupní smlouvy na základě smluv o budoucích kupních
smlouvách uzavřených za účelem vydání stavebního povolení staveb „Silnice II/435
MÚK s R35 – Tovačov, stavební úpravy v km 3,500 – 7,200 a v km 14,700 – 17,064“
a „Silnice II/435 Charváty-hranice okresu Přerov“ nebudou uzavřeny v případech, kdy
předmětné pozemky nebudou zastavěny stavbou silnice.

5.

schvaluje
5.1.
odkoupení části pozemku parc. č. 4411/1 ostatní plocha o výměře 407 m2, dle
geometrického plánu č. 1614-575/2009 ze dne 29. 5. 2009 pozemek parc. č. 5693/4
ostatní plocha o výměře 407 m2, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín z vlastnictví „Nadace
Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci“, IČ: 49558897, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 54 945,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
5.2.
odkoupení části pozemku parc. č. 396 ostatní plocha o výměře 72 m2, dle
geometrického plánu č. 359-558/2009 ze dne 26. 5. 2009 pozemek parc. č. 390/3
ostatní plocha o výměře 72 m2, vše v k.ú. Bedihošť, obec Bedihošť ze společného
jmění manželů Jaroslava a Věry Jančíkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 20 664,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
5.3.
odkoupení pozemku parc. č. 1550 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú.
Čehovice, obec Čehovice z vlastnictví Jaroslava Jančíka do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 8 036,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
5.4.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k části pozemku parc.
č. 1166 orná půda o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 167-562/2009 ze dne
14. 9. 2009 pozemek parc. č. 1160/3 ostatní plocha o výměře 53 m2, vše v k.ú.
Čelčice, obec Čelčice z vlastnictví Ing. Bohumíra Sotorníka do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 1 113,- 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 spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k části pozemku parc.
č. 1166 orná půda o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 167-562/2009 ze dne
14. 9. 2009 pozemek parc. č. 1160/3 ostatní plocha o výměře 53 m2, vše v k.ú.
Čelčice, obec Čelčice z vlastnictví Jana Sotorníka do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 1 113,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
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nemovitostí.
5.6.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k části pozemku parc.
č. 1166 orná půda o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 167-562/2009 ze dne
14. 9. 2009 pozemek parc. č. 1160/3 ostatní plocha o výměře 53 m2, vše v k.ú.
Čelčice, obec Čelčice z vlastnictví ZD Klenovice na Hané, družstvo, IČ: 49453050, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 113,- 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. st. 180 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 194 zahrada o výměře 1 m2, dle
geometrického plánu č. 339-573/2009 ze dne 6. 10. 2009 pozemek parc. č. 875/26
ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 875/27 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše
v k.ú. Klenovice na Hané, obec Klenovice na Hané z vlastnictví Dany Nesvadbíkové do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 126,- 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 spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k části pozemku parc.
č. st. 191 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, dle geometrického plánu
č. 339-573/2009 ze dne 6. 10. 2009 pozemek parc. č. 875/25 ostatní plocha o výměře
8 m2, vše v k.ú. Klenovice na Hané, obec Klenovice na Hané ze společného jmění
manželů Jaroslava a Jarmily Šimkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 252,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
5.9.
odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k části pozemku parc.
č. st. 191 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, dle geometrického plánu
č. 339-573/2009 ze dne 6. 10. 2009 pozemek parc. č. 875/25 ostatní plocha o výměře
8 m2, vše v k.ú. Klenovice na Hané, obec Klenovice na Hané z vlastnictví Lubomíra
Šimka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 252,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.10.
odkoupení části pozemku parc. č. st. 243/1 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 339-573/2009 ze dne 6. 10. 2009
pozemek parc. č. 875/30 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k.ú. Klenovice na Hané,
obec Klenovice na Hané z vlastnictví Blaženy Crhounkové do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 2 331,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
5.11.
odkoupení části pozemku parc. č. st. 243/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 339-573/2009 ze dne 6. 10. 2009
pozemek parc. č. 875/32 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k.ú. Klenovice na Hané,
obec Klenovice na Hané ze společného jmění manželů Miroslava a Andrey Drexových
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 197,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.12.

odkoupení části pozemku parc. č. st. 270 zastavěná plocha a nádvoří
11

o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 339-573/2009 ze dne 6. 10. 2009 pozemek
parc. č. 875/33 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Klenovice na Hané, obec
Klenovice na Hané z vlastnictví Ivo Škurka do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 126,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
5.13.
odkoupení části pozemku parc. č. 125 ostatní plocha o výměře 298 m2, dle
geometrického plánu č. 339-573/2009 ze dne 6. 10. 2009 pozemek parc. č. 875/20
ostatní plocha o výměře 298 m2, vše v k.ú. Klenovice na Hané, obec Klenovice na
Hané z vlastnictví Římskokatolické farnosti Klenovice na Hané, IČ: 47919574, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 18 774,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.14.
odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 318 o výměře 18 m2, dle geometrického plánu
č. 211-574/2009 ze dne 29. 5. 2009 pozemek parc. č. 892/14 ostatní plocha o výměře
18 m2, vše v k.ú. Polkovice, obec Polkovice z vlastnictví Kazimíra Křepelky do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 134,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.15.
odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 319 o výměře 55 m2, dle geometrického plánu
č. 211-574/2009 ze dne 29. 5. 2009 pozemek parc. č. 892/13 ostatní plocha o výměře
55 m2, vše v k.ú. Polkovice, obec Polkovice z vlastnictví Marie Beruskové do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 3 465,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.16.
odkoupení části pozemku parc. č. 320 zahrada o výměře 90 m2, dle
geometrického plánu č. 211-574/2009 ze dne 29. 5. 2009 pozemek parc. č. 892/12
ostatní plocha o výměře 90 m2, vše v k.ú. Polkovice, obec Polkovice ze společného
jmění manželů Jana a Anny Pavlíčkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 5 670,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
5.17.
odkoupení části pozemku parc. č. 321/1 zahrada o výměře 76 m2, dle
geometrického plánu č. 211-574/2009 ze dne 29. 5. 2009 pozemek parc. č. 892/11
ostatní plocha o výměře 76 m2, vše v k.ú. Polkovice, obec Polkovice ze společného
jmění manželů Mgr. Josefa a Naděždy Gybasových do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní
cenu ve výši 4 788,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
5.18.
odkoupení části pozemku parc. č. 1011 orná půda o výměře 34 m2, dle
geometrického plánu č. 228-559/2009 ze dne 26. 5. 2009 pozemek parc. č. 1548/3
ostatní plocha o výměře 34 m2, vše v k.ú. Čehovice, obec Čehovice z vlastnictví
Ludmily Jenišové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 142,- Kč.
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Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.19.
odkoupení části pozemku parc. č. 1016 orná půda o výměře 14 m2, dle
geometrického plánu č. 228-559/2009 ze dne 26. 5. 2009 pozemek parc. č. 1548/4
ostatní plocha o výměře 14 m2, vše v k.ú. Čehovice, obec Čehovice z vlastnictví
Ing. Stanislava Zbořílka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 882,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.

neakceptuje
návrh města Moravský Beroun, IČ: 00296244, na odprodej
budovy č. p. 542, Moravský Beroun, obč. vyb. na pozemku parc. č. 189 zast. pl.,
pozemků parc. č. 189 zast. pl. o výměře 304 m2, parc. č. 188 ost. pl. o výměře
1 807 m2, parc. č. 190 ost. pl. o výměře 1 141 m2 a parc. č. 193/1 ost. pl. o výměře
8 718 m2, vše v k.ú. a obci Moravský Beroun, se všemi součástmi a příslušenstvím, do
vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu změny záměru Olomouckého kraje na
vybudování nového pavilonu Odborného léčebného ústavu neurologicko - geriatrického
v Moravském Berouně, příspěvkové organizace.

UZ/15/25/2010 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku DODATEK
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/9/22/2009 ze dne
25. 9. 2009, bod 8., ve věci odkoupení pozemků parc. č. 383/2 ostatní plocha o výměře
55 m2 a parc. č. 1750/2 ostatní plocha o výměře 10 m2, oba v k.ú. Dub nad Moravou,
obec Dub nad Moravou ze spoluvlastnictví Františky Zatloukalové (id. 3/4) a Jany
Machů (id. 1/4) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 6 500,- Kč
z důvodu změny spoluvlastníka předmětných pozemků.
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/22/2008 ze dne
21. 4. 2008, bod 8., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení části pozemku parc. č. 605 orná půda o výměře 5 206,90 m2 v k.ú. a obci
Domaželice mezi Doc. Ing. Bohumírem Cagašem, CSc. jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny rozsahu předmětu
budoucího odkoupení a podmínek odkupu.
2.3.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/22/2008 ze dne
21. 4. 2008, bod 8., ve věci 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. 75/1 o výměře
15,10 m2 a parc. č. 75/3 o výměře 19,20 m2, oba v k.ú. Prusy, obec Beňov mezi
Ladislavem Ordeltem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím z důvodu změny spoluvlastníka předmětných pozemků.

3.

schvaluje
3.1.
odkoupení pozemků parc. č. 383/2 ostatní plocha o výměře 55 m2 a parc.
č. 1750/2 ostatní plocha o výměře 10 m2, oba v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad
Moravou z vlastnictví paní Jany Machů do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 6 500,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
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smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 605 orná půda o výměře cca 11 645 m2 v k.ú. a obci Domaželice
mezi Doc. Ing. Bohumírem Cagašem, CSc. jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 60,- Kč/m2 na
dobu určitou do 1. 8. 2013 a za podmínek dle důvodové zprávy. 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.
3.3.
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. 75/1 o výměře cca 15 m2
a parc. č. 75/3 o výměře cca 19 m2, oba v k.ú. Prusy, obec Beňov mezi panem Jiřím
Klementem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím za kupní cenu ve výši 120,- Kč/m2 s tím, že řádná kupní smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Obchvat silnice II/150 – Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa“ kolaudována,
a za podmínky, že pozemky (jejich části) budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavření kupní
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
3.4.
odkoupení pozemků parc. č. 1372/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc.
č. 1372/5 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 1372/7 ostatní plocha o výměře
20 m2, parc. č. 1372/11 ostatní plocha o výměře 33 m2 a parc. č. 1372/12 ostatní
plocha o výměře 4 m2, vše v katastrálním území Travná u Javorníka, obec Javorník
z vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu v celkové výši 2 600,- Kč. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady
vynaložené na uzavření kupní smlouvy.
4.

n e a k c e p t u j e nabídku:
4.1.
Zlínského kraje na odkoupení budovy č. p. 3019, Zlín, obč. vyb. na pozemku
parc. č. st. 1333 zast. pl., pozemků parc. č. st. 1333 zast. pl. a parc. č. 3284/1 ost. pl.,
vše v k.ú. a obci Zlín, pozemků parc. č. 601/20 ost. pl., parc. č. 604/27 ost. pl., parc.
č. 630/3 ost. pl., parc. č. 630/8 ost. pl., parc. č. 630/9 ost. pl., parc. č. 630/10 ost. pl.,
parc. č. 640/3 ost. pl., parc. č. 640/4 ost. pl., parc. č. 640/7 ost. pl., parc. č. 640/8 ost.
pl., parc. č. 640/27 ost. pl., parc. č. 640/28 ost. pl., parc. č. 640/29 ost. pl., parc.
č. 640/30 ost. pl., parc. č. 640/40 ost. pl., parc. č. 640/42 ost. pl., parc. č. 640/44 ost.
pl., parc. č. 681/11 zahrada, parc. č. 681/12 zahrada, parc. č. 813/145 ost. pl., parc.
č. 813/146 ost. pl., parc. č. 813/161 ost. pl., parc. č. 813/162 ost. pl., parc. č. 817/7 ost.
pl., parc. č. 817/12 ost. pl., parc. č. 870/155 ost. pl., parc. č. 870/156 ost. pl., parc.
č. 3222/9 ost. pl., parc. č. 3222/10 ost. pl., parc. č. 3222/12 ost. pl., parc. č. 3222/13
ost. pl., parc. č. 3222/21 ost. pl., parc. č. 3222/22 ost. pl., parc. č. 3227/16 ost. pl., parc.
č. 3227/20 ost. pl. a parc. č. 3227/21 ost. pl., vše v k.ú. a obci Kroměříž, vše
z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, do vlastnictví Olomouckého kraje za
kupní cenu v místě a čase obvyklou, a to z důvodu jejich nepotřebnosti pro Olomoucký
kraj.
4.2.
Zlínského kraje na odkoupení nemovitostí v k.ú. a obci Zlín, v k.ú. a obci
Uherské Hradiště, v k.ú. a obci Kroměříž a v k.ú. a obci Vsetín dle tabulky uvedené
v příloze č. 1 důvodové zprávy z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, do
vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu v místě a čase obvyklou, a to z důvodu
jejich nepotřebnosti pro Olomoucký kraj.
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UZ/15/26/2010 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.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
částí pozemků parc. č. 683/1 ost. pl. o výměře cca 230 m2, parc. č. 692/1 ost. pl.
o výměře cca 750 m2 a parc. č. 692/4 ost. pl. o výměře cca 220 m2, vše v k.ú. a obci
Teplice nad Bečvou, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí
Teplice nad Bečvou, IČ: 00636622, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude výměna veřejného osvětlení kolaudována. 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
části pozemku parc. č. 842 ost. pl. o výměře cca 69 m2 v k.ú. Želechovice u Uničova,
obec Želechovice a části pozemku parc. č. 274 ost. pl. o výměře cca 275 m2 v k.ú.
Brníčko, obec Uničov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem
Uničov, IČ: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Cyklostezka Uničov - Šternberk“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 1142 ost. pl. o výměře cca 1 895 m2 v k.ú. Želechovice
u Uničova, obec Želechovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí
Želechovice, IČ: 00635766, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
bude stavba „Cyklostezka Želechovice – Uničov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 110/3 a parc. č. 110/13, dle
geometrického plánu č. 493-763/2009 ze dne 13.11.2009 pozemek parc. č. 110/3 díl
„a“ o výměře 316 m2 a pozemek parc. č. 110/13 díl „c“ o výměře 64 m2, které byly
sloučeny do pozemku parc. č. 110/51 ost. pl. o výměře 533 m2, vše v k.ú. Krasice,
obec Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Prostějov,
IČ: 00288659. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 1552 ost. pl. o výměře cca 3100 m2 v k.ú. Zálesí u Javorníka,
obec Javorník mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Javorník,
IČ: 00302708, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena
do 9 měsíců od vyhotovení geometrického plánu na dělení předmětného pozemku.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.

nevyhovuje
žádosti
manželů Elefterie a Paskala Diadovských
o odprodej části pozemku parc. č. 1552 ost. pl. o výměře cca 46 m2 v k.ú. Zálesí
u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu převodu pozemku do
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vlastnictví města Javorník.

UZ/15/27/2010 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku - DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/25/2009, body
3. 3. a 3. 4., ze dne 20. 2. 2009 ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě
na budoucí bezúplatný převod části pozemní komunikace a ve věci uzavření darovací
smlouvy na bezúplatný převod části pozemní komunikace do vlastnictví obce Skalička
z důvodu rozšíření předmětu převodu nemovitostí z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví obce Skalička.

3.

schvaluje
3.1.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemní komunikace, nyní silnice III/4394 od staničení 0,000 km (vyústění ze
silnice III/4392) po staničení 0,640 km v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména s mostem ev. č. 4394 -1, ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a pozemku parc. č. 407/2 ost. pl. o výměře 63 m2 v k.ú. Skalička u Hranic,
obec Skalička v budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a obcí Skalička, IČ: 00301949, jako budoucím obdarovaným. Darovací
smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí
o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě a převodu pozemku parc.
č. 407/2 v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička do vlastnictví Olomouckého kraje.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2.
bezúplatný převod části pozemní komunikace, nyní silnice III/4394 od
staničení 0,000 km (vyústění ze silnice III/4392) po staničení 0,640 km v k.ú. Skalička
u Hranic, obec Skalička se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s mostem ev.
č. 4394 – 1, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a pozemku parc. č. 407/2 ost. pl.
o výměře 63 m2 v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička v budoucím vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, vše do vlastnictví obce Skalička, IČ: 00301949. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3.
odkoupení pozemku parc. č. 407/2 ost. pl. o výměře 63 m2 v k.ú. Skalička
u Hranic, obec Skalička ze společného jmění manželů Jitky a Petra Valuchových do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši 2 580,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2157 ost. pl. o celkové výměře
132 m2, dle geometrického plánu č. 5696 –251/2009 ze dne 18. 3. 2010 pozemky
parc. č. 2157/2 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 2157/6 ost. pl. o výměře 9 m2, parc.
č. 2157/4 ost. pl. o výměře 95 m2 a parc. č. 2157/5 ost. pl. o výměře 7 m2, části
pozemku parc. č. 2119/1 ost. pl. o výměře 151 m2, dle geometrického plánu č. 5697 –
252/2009 ze dne 18. 3. 2010 pozemek parc. č. 2119/3 ost. pl. o výměře 151 m2, částí
pozemku parc. č. 2096/1 ost. pl. o výměře 132 m2, dle geometrického plánu č. 5720 –
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114/2010 ze dne 6. 5. 2010 pozemek parc. č. 2096/1 díl „2 x c“ o výměře 24 m2 a parc.
č. 2096/1 díl „2 x b“ o výměře 108 m2, a části pozemku parc. č. 2115/1 ost. pl o výměře
11 m2, dle geometrického plánu č. 5723 – 107/2010 ze dne 26. 5. 2010 pozemek parc.
č. 2115/11 ost. pl. o výměře 11 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Šumperka, IČ: 00303461. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 2315 ost. pl. o výměře 101 m2, dle geometrického plánu
č. 5689 – 31/2010 ze dne 19. 2. 2010 pozemek parc. č. 2315/4 ost. pl. o výměře
101 m2, částí pozemků parc. č. 1992/2 zahrada o výměře 10 m2 a parc. č. 1992/1 ost.
pl. o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 5696 –251/2009 ze dne 18. 3. 2010
pozemky parc. č. 1992/14 ost. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 1992/16 ost. pl. o výměře
11 m2, části pozemku parc. č. 2115/2 ost. pl. o výměře 153 m2, dle geometrického
plánu č. 5723 – 107/2010 ze dne 26. 5. 2010 pozemek parc. č. 2115/12 ost. pl.
o výměře 153 m2, části pozemku parc. č. 1257/52 ost. pl. o výměře 66 m2, dle
geometrického plánu č. 5720 –114/2010 ze dne 6. 5. 2010 pozemek parc. č. 1257/161
ost. pl. o výměře 66 m2, a části pozemku parc. č. 1168/2 ost. pl. o výměře 22 m2, dle
geometrického plánu č. 5720 –114/2010 ze dne 6. 5. 2010 pozemek parc. č. 1168/12
ost. pl. o výměře 22 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk, a části pozemků parc. č. 108/15
ost. pl. o výměře 51 m2, dle geometrického plánu č. 766 –50/2010 ze dne 1. 4. 2010
pozemek parc. č. 108/15 díl „d“ o výměře 51 m2, a parc. č. 108/16 ost. pl. o výměře
30 m2, dle geometrického plánu č. 766 –50/2010 ze dne 1. 4. 2010 pozemek parc.
č. 108/16 díl „c“ o výměře 30 m2, oba v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, mezi
městem Šumperkem, IČ: 00303461, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem
jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho
roku po skončení trvalé udržitelnosti projektu rekonstrukce autobusových zastávek
v Šumperku. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.6.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 190/1 ostatní plocha o celkové
výměře 2 091 m2, dle geometrického plánu č. 95-761/2008 ze dne 4. 12. 2009
pozemky parc. č. 190/3 ostatní plocha o výměře 13 m2, parc. č. 190/4 ostatní plocha
o výměře 859 m2 a díl „b+c“ o výměře 1 219 m2, dále části pozemku parc. č. 190/2
ostatní plocha o výměře 223 m2, dle geometrického plánu č. 95-761/2008 ze dne
4. 12. 2009 díl „a“ o výměře 223 m2, a částí pozemku parc. č. 239 ostatní plocha
o celkové výměře 1 174 m2, dle geometrického plánu č. 95-761/2008 ze dne
4. 12. 2009 pozemky parc. č. 239/2 ostatní plocha o výměře 623 m2 a parc. č. 239/3
ostatní plocha o výměře 551 m2, vše v k.ú. Tážaly, obec Kožušany-Tážaly, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Kožušany-Tážaly, IČ: 00299065.
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

UZ/15/28/2010 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 Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/23/2008 ze dne
24. 9. 2008, bod 3.1., v části týkající se bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 1359/2
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ost. pl. o výměře 28 m2 v k.ú. Rájec u Zábřeha, obec Rájec, z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje, z důvodu jeho nepotřebnosti pro činnost Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/39/2007 ze dne
10.12.2007, bod 2.1. týkající se bezúplatného nabytí pozemků parc. č. 472/2 v k.ú.
Biskupice na Hané, obec Biskupice, parc. č. 1354 v k.ú. a obci Budětsko a pozemků
parc. č. 874 a parc. č. 877, oba v k.ú. o obci Klenovice na Hané, vše z vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje, z důvodu jejich nepotřebnosti pro činnost Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
2.3.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/18/2010, bod 3.8. ze dne
30. 4. 2010 týkající se bezúplatného 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, a to z důvodu jeho nepotřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace.
2.4.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/19/2010, bod č. 3.1., ze
dne 11. 3. 2010 ve věci bezúplatného převodu 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 z důvodu nutnosti
sjednání převodních podmínek ve smlouvě o bezúplatném převodu stanovených
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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 za podmínek dle důvodové zprávy. 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 pozemků parc. č. 7842 ost. pl. o výměře 18 196 m2 a parc.
č. 7845/1 ost. pl. o výměře 11 135 m2, oba v k.ú. a obci Prostějov, oba z vlastnictví
města Prostějova, IČ: 00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 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 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1274/1 ost. pl. o výměře 3 548 m2, parc. č. 1276/1
ost. pl. o výměře 7 080 m2, parc. č. 1276/2 ost. pl. o výměře 598 m2, parc. č. 1284/1
ost. pl. o výměře 5 550 m2 a parc. č. 1307/1 ost. pl. o výměře 12 919 m2, vše v k.ú.
a obci Kobylá nad Vidnavkou, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu
nepotřebnosti těchto pozemků pro činnost Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou,
příspěvkovou organizaci.
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UZ/15/29/2010 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku - DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1017/2 ost. pl. o výměře 23 m2 v k.ú.
a obci Klenovice na Hané 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 poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 6900/2 orná půda, části pozemku parc.
č. 6900/75 orná půda, části pozemku parc. č. 6900/76 orná půda, části pozemku par.
č. 6900/77 orná půda, části pozemku parc. č. 6900/78 orná půda, části pozemku parc.
č. 6900/80 orná půda, části pozemku parc. č. 6900/81 orná půda, pozemku parc.
č. 6900/83 orná půda, pozemku parc. č. 6900/84 orná půda, pozemku parc. č, 6900/85
orná půda, části pozemku parc. č. 6900/86 orná půda, části pozemku parc. č. 6900/87
orná půda, části pozemku parc. č. 6900/88 orná půda, části pozemku parc. č. 6900/89
orná půda, části pozemku parc. č. 6900/90 orná půda, části pozemku parc. č. 6900/91
orná půda, části pozemku parc. č. 6900/92 orná půda, části pozemku parc. č. 6900/93
orná půda, pozemku parc. č. 6900/94 orná půda, pozemku parc. č. 6900/95 orná půda,
části pozemku parc. č. 6900/154 orná půda, vše dle geometrického plánu č. 5134120/2009 ze dne 5. 2. 2010 pozemky parc. č. 6900/2, parc. č. 6900/75 díl „r“, parc.
č. 6900/76 díl „t“, parc. č. 6900/77 díl „v“, parc. č. 6900/78 díl „x“, parc. č. 6900/80 díl
„z“, parc. č. 6900/81 díl „b1“, pozemek parc. č. 6900/83, parc. č. 6900/84, parc.
č. 6900/85, parc. č. 6900/86 díl „p“, parc. č. 6900/87 díl „n“, parc. č. 6900/88 díl „l“,
parc. č. 6900/89 díl „j“, parc. č. 6900/90 díl „h“, parc. č. 6900/91 díl „f“, parc. č. 6900/92
díl „d“, parc. č. 6900/93 díl „b1“, parc. č. 6900/94, parc. č. 6900/95 a parc. č. 6900/154
díl „d1“, vše sloučeno do pozemku parc. č. 6900/2 orná půda, části pozemku parc.
č. 6900/79, dle geometrického plánu č. 5134-120/2009 ze dne 5. 2. 2010
pozemku parc. č. 6900/979 orná půda a pozemků parc. č. 6900/1 ostatní plocha, parc.
č. 6900/11 orná půda, par. č. 6900/5 orná půda, parc. č. 6900/10 trvalý travní porost,
parc. č. 6900/12 orná půda, parc. č. 6900/27 ostatní plocha, parc. č. 6900/28 trvalý
travní porost, parc. č. 6900/35 trvalý travní porost, parc. č. 6900/50 ostatní plocha,
parc. č. 6900/96 orná půda, parc. č. 6900/97 orná půda, parc. č. 6900/99 orná půda,
parc. č. 6900/100 orná půda, parc. č. 6900/101 orná půda, parc. č. 6900/102 orná
půda, parc. č. 6900/104 orná půda, parc. č. 6900105 orná půda, parc. č. 6900/106 orná
půda, parc. č. 6900/107 orná půda, parc. č. 6900/108 orná půda, parc. č. 6900/180
trvalý travní porost, parc. č. 6900/279 trvalý travní porost, 6900/282 trvalý travní porost,
parc. č. 6900/298 ostatní plocha, parc. č. 6900/394 ostatní plocha, parc. č. 6900/409
ostatní plocha, parc. č. 6900/414 ostatní plocha, parc. č. 6900/425 ostatní plocha, parc.
č. 6900/440 ostatní plocha, parc. č. 6900/441 ostatní plocha, parc. č. 6900/442 ostatní
plocha, parc. č. 6900/443 ostatní plocha, parc. č. 6900/444 ostatní plocha, parc.
č. 6900/445 ostatní plocha, parc. č. 6900/446 ostatní plocha, parc. č. 6900/447 ostatní
plocha, parc. č. 6900/448 ostatní plocha, parc. č. 6900/449 ostatní plocha, parc.
č. 6900/450 ostatní plocha, parc. č. 6900/451 ostatní plocha, parc. č. 6900/452
ostatní plocha, parc. č. 6900/453 ostatní plocha, parc. č. 6900/454 ostatní plocha, parc.
č. 6900/457 ostatní plocha, parc. č. 6900/458 orná půda, parc. č. 6900/492 ostatní
plocha, parc. č. 6900/502 ostatní plocha, parc. č. 6900/503 ostatní plocha, parc.
č. 6900/504 ostatní plocha, parc. č. 6900/505 ostatní plocha, parc. č. 6900/506 ostatní
plocha, parc. č. 6900/507 ostatní plocha, parc. č. 6900/508 ostatní plocha, parc.
č. 6900/509 ostatní plocha, parc. č. 6900/510 ostatní plocha, parc. č. 6900/511 ostatní
plocha, parc. č. 6900/512 ostatní plocha, parc. č. 6900/513 ostatní plocha, parc.
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č. 6900/514 ostatní plocha, parc. č. 6900/515 ostatní plocha, parc. č. 6900/516 ostatní
plocha, parc. č. 6900/517 ostatní plocha, parc. č. 6900/525 ostatní plocha, parc.
č. 6900/532 ostatní plocha, parc. č. 6900/539 ostatní plocha, parc. č. 6900/543 ostatní
plocha, parc. č. 6900/549 orná půda, parc. č. 6900/554 orná půda, parc. č. 6900/555
orná půda, parc. č. 6900/556 orná půda, parc. č. 6900/557 orná půda, parc.
č. 6900/558 orná půda, parc. č. 6900/560 orná půda, parc. č. 6900/563 orná půda,
parc. č. 6900/564 ostatní plocha, parc. č. 6900/565 orná půda, parc. č. 6900/571 orná
půda, parc. č. 6900/572 orná půda, parc. č. 6900/573 orná půda, parc. č. 6900/574
ostatní plocha, parc. č. 6900/575 ostatní plocha, parc. č. 6900/576 ostatní plocha, parc.
č. 6900/583 ostatní plocha, parc. č. 6900/585 orná půda, parc. č. 6900/586 orná půda,
parc. č. 6900/587 orná půda, parc. č. 6900/588 ostatní plocha, parc. č. 6900/589
ostatní plocha, parc. č. 6900/590 ostatní plocha, parc. č. 6900/592 ostatní plocha, parc.
č. 6900/596 ostatní plocha, parc. č. 6900/601 ostatní plocha, parc. č. 6900/623 orná
půda, parc. č. 6900/627 ostatní plocha, parc. č. 6900/628 ostatní plocha, parc.
č. 6900/632 ostatní plocha, parc. č. 6900/634 ostatní plocha, parc. č. 6900/646 ostatní
plocha, parc. č. 6900/652 ostatní plocha, parc. č. 6900/653 ostatní plocha, parc.
č. 6900/675 ostatní plocha, par. č. 6900/700 ostatní plocha, parc. č. 6900/731 ostatní
plocha, parc. č. 6900/732 ostatní plocha, parc. č. 6900/746 zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 6900/747 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/748 zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 6900/749 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/750
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/751 zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 6900/752 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/753 zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 6900/754 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/755 zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 6900/756 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/757
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/758 zastavěná plocha a nádvoří,
parc.č. 6900/759 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/760 zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 6900/761 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/762 zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 6900763 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/764
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/765 zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 6900/766 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/767 zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 6900/768 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/769 zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 6900/770 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/771
zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 6900/772 zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 6900/773 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/774 zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 6900/775 ostatní plocha, parc. č. 6900/847 ostatní plocha, parc.
č. 6900/878 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 6900/892 ostatní plocha,
parc.č. 6900/902 ostatní plocha, parc. č. 6900/904 ostatní plocha, parc. č. 6900/909
ostatní plocha, parc. č. 6900/911 ostatní plocha, parc. č. 6900/912 ostatní plocha, parc.
č. 6900/913 ostatní plocha, parc. č. 6900/955 ostatní plocha, parc. č. 6900/956 trvalý
travní porost, parc. č. 6900/958 trvalý travní porost, parc. č. 6900/959 trvalý travní
porost, parc. č. 6900/961 trvalý travní porost, parc. č. 6900/962 trvalý travní porost,
parc. č. 6900/963 ostatní plocha, parc. č. 6900/965 ostatní plocha, parc. č. 6900/966
orná půda, parc. č. 6900/967 orná půda, parc. č. 6900/968 orná půda, parc. č. 6932/8
ostatní plocha, parc. č. 6065 ostatní plocha, id. 1/2 pozemku parc. č. 6900/497 ostatní
plocha, id. 1/2 pozemku parc. č. 6900/500 ostatní plocha, id. 1/2 pozemku parc.
č. 6900/903 ostatní plocha a id. 1/2 pozemku parc. č. 6900/910 ostatní plocha, vše
v katastrálním území Přerov, obec Přerov a pozemků parc. č. 1005/2 trvalý travní
porost, parc. č. 1065/2 orná půda, parc. č. 1065/3 orná půda, parc. č. 1065/4 orná
půda, parc. č. 1065/5 orná půda, parc. č. 1065/6 orná půda, parc. č. 1065/7 orná půda,
parc. č. 1065/8 orná půda, parc. č. 1065/10 orná půda, parc. č. 1065/11 orná půda,
parc. č. 1065/12 orná půda, parc. č. 1065/13 orná půda, parc. č. 1065/18 orná půda,
parc. č. 1065/19 orná půda, parc. č. 1085/1 ostatní plocha, parc. č. 1085/2 ostatní
plocha, parc. č. 1085/3 ostatní plocha, parc. č. 1085/4 ostatní plocha, parc. č. 1085/5
ostatní plocha, parc. č. 1085/6 ostatní plocha, parc. č. 1085/8 ostatní plocha a parc.
č. 1085/10 ostatní plocha, vše v katastrálním území Bochoř, obec Bochoř, se všemi
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součástmi a příslušenstvím, budovy bez č.p./č.e. – výroba (sklady) na pozemku parc.
č. 6900/746, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (budova vrátnice, dozorčí vchodu) na
pozemku parc. č. 6900/747, budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku parc.
č. 6900/748, budovy bez č.p./č.e. – výroba (sklad) na pozemku parc. č. 6900/749,
budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (sklad) na pozemku parc.č. 6900/750, budovy bez
č.p./č.e. – administrativní budova na pozemku parc. č. 6900/752, budovy bez č.p./č.e. –
jiná stavba (dílna) na pozemku parc. č. 6900/754, budovy bez č.p./č.e. – administrativní
budova (dílny, štáb) na pozemku parc. č. 6900/755, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba
(hangár) na pozemku parc. č. 6900/756, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (hangár) na
pozemku parc. č. 6900/757, budovy bez č.p./č.e. – výroba (sk. cejka) na pozemku
parc. 6900/758, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (sklad) na pozemku parc.
č. 6900/759, budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku parc. č. 6900/760, budovy bez
č.p./č.e. – administrativní budova (provozní objekt) na pozemku parc. č. 6900/762,
budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (úl) na pozemku parc. č. 6900/764, budovy bez
č.p./č.e. – jiná stavba (úl) na pozemku parc. č. 6900/765, budovy bez č.p./č.e. - jiná
stavba (úl) na pozemku parc. č. 6900/766, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (úl) na
pozemku parc. č. 6900/767, budovy bez č.p./č.e. - jiná stavba (úl) na pozemku parc.
č. 6900/768, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (úl) na pozemku parc. č. 6900/769,
budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (úl) na pozemku parc. č. 6900/770, budovy bez
č.p./č.e. – jiná stavba (úl) na pozemku parc. č. 6900/771, budovy bez č.p./č.e. – jiná
stavba (úl) na pozemku parc. č. 6900/772, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (úl) na
pozemku parc. č. 6900/773, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (úl) na pozemku parc.
č. 6900/774 a budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba (disk západ) na pozemku parc.
č. 6900/878, vše v katastrálním území Přerov, obec Přerov, se všemi součástmi
a příslušenstvím a staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí: stavby „vesiku“
(vel. stanoviště) na pozemku parc. č. 6900/653, 6 ks staveb „už 6“ (úkryt živé síly) na
pozemcích parc. č. 6900/653 a parc. č. 6900/751, 3 ks staveb „cec“ (okop
elektrocentrály – přístavek úlu) na pozemcích parc. č. 6900/653 a parc. č. 6900/751,
stavby přístřešku ESO 10 na pozemku parc. č. 6900/50, stavby přístřešku ocelového
na pozemku prac. č. 6900/1, stavby komunikací na pozemcích parc. č. 6900/653, parc.
č. 6900/751, parc. č. 6900/513, parc. č. 6900/512, parc. č. 6900/511, parc. č. 6900/510,
parc. č. 6900/509, parc. č. 6900/88, parc. č. 6900/87, parc. č. 6900/86, parc.
č. 6900/85, parc. č. 6900/84, parc. č. 6900/83, parc. č. 6900/2, parc. č. 6900/500, parc.
č. 6900/492 a parc. č. 6900/497, stavby vzletové a přistávací dráhy letiště na
pozemcích parc. č. 6900/902, parc. č. 6900/903, parc. č. 6900/904, parc. č. 6900/908,
parc. č. 6900/907, parc. č. 6900/714, parc. č. 6900/715, parc. č. 6900/404 a parc.
č. 6900/1, stavby příjezdových a spojovacích drah na pozemcích parc.
č. 6900/492, parc. č. 6900/698, parc. č. 6900/700, parc. č. 6900/703, parc.
č. 6900/409, parc. č. 6900/408, parc. č. 6900/406 a parc. č. 6900/1, stavby stojánky na
pozemku parc. č. 6900/1, stavby odstavných ploch před hangáry na pozemku parc.
č. 6900/50, stavby oplocení letiště na pozemku parc. č. 6900/50, stavby rampy Henčlov
na pozemku parc. č. 6900/50 a stavby hřiště na pozemku parc. č. 6900/50, vše
v katastrálním území Přerov, obec Přerov, se všemi součástmi a příslušenstvím
s výjimkou příslušenství stavby vzletové a přistávací dráhy letiště, vše z vlastnictví ČR
– Ministerstva obrany, IČ: 60162694, vše do vlastnictví Olomouckého kraje za
podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku spojeného s podáním návrhu
na vklad práva do katastru nemovitostí. Budoucí využívání předmětných nemovitostí
splňuje podmínky jejich převodu ve veřejném zájmu.
2.3.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1379/2 ostatní plocha o výměře 105 m2,
parc. č. 1411/2 ostatní plocha o výměře 27 m2, parc. č. 384/2 ostatní plocha o výměře
23 m2, parc. č. 1393/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1450/2 ostatní plocha
o výměře 12 m2, parc. č. 1454/5 ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 1461/2
ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou,
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vše z vlastnictví městyse Dub nad Moravou, IČ: 00298867, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

UZ/15/30/2010 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.

schvaluje
2.1.
bez předchozí nabídky movitého majetku ostatním příspěvkovým organizacím
Olomouckého kraje bezúplatný převod movitého majetku - vybavení sportovního areálu
skateboardingového hřiště na části pozemku parc. č. 7058 ost. pl. v k.ú. a obci Kojetín,
a to konkrétně horolezecké stěny, streetballové konstrukce, U rampy, lavičky BANK,
skákací rampy (JUMP RAMP), obrubníku (CUBR), zábradlí (RAIL), 4 ks odpadkových
košů, 1 ks kovového držáku na koš a 8 ks parkových laviček, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, do
vlastnictví města Kojetína, IČ: 00301370, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. st. 1041/2 zast. pl. o výměře 123 m2, parc. č. st.
1041/3 zast. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 649/4 ost. pl. o výměře 33 m2 a parc.
č. 649/3 ost. pl. o výměře 209 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, vše z vlastnictví města
Kojetína, IČ: 00301370, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Gymnázia,
Kojetín, Svatopluka Čecha 683, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje
i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva k nemovitostem včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 928/8 ostatní plocha o výměře 29 m2,
parc. č. 928/10 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 928/11 ostatní plocha o výměře
309 m2, parc. č. 928/19 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 928/24 ostatní plocha
o výměře 220 m2, parc. č. 928/27 ostatní plocha o výměře 526 m2, parc. č. 928/28
ostatní plocha o výměře 786 m2, parc. č. 928/29 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc.
č. 928/33 ostatní plocha o výměře 36 m2, parc. č. 928/34 ostatní plocha o výměře
802 m2, parc. č. 928/50 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 928/63 ostatní plocha
o výměře 573 m2, parc. č. 928/64 ostatní plocha o výměře 556 m2, parc. č. 928/65
ostatní plocha o výměře 1 378 m2, parc. č. 930/7 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc.
č. 930/8 ostatní plocha o výměře 206 m2, vše v k.ú. Charváty, obec Charváty,
IČ: 00635715, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Charváty za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 928/66
ostatní plocha o výměře 138 m2, parc. č. 928/7 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc.
č. 928/6 ostatní plocha o výměře 194 m2, parc. č. 928/9 ostatní plocha o výměře
58 m2, parc. č. 928/30 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 928/32 ostatní plocha
o výměře 7 m2, parc. č. 928/40 ostatní plocha o výměře 88 m2, parc. č. 928/47 ostatní
plocha o výměře 11 m2, parc. č. 928/37 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše k.ú.
Charváty, obec Charváty, a pozemku parc. č. 1490/102 ostatní plocha o výměře 9 m2
v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou, vše z vlastnictví obce Charváty,
IČ: 00635715, 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 částí pozemků parc. č. 1601 ost. pl. , parc. č. 1989 ost. pl.,
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parc. č. 2447 ost. pl., dle geometrického plánu č. 947-1512008 ze dne 5.12.2008
pozemek parc. č. 1601 díl „b“ o výměře 52 m2, parc. č. 1989 díl „e“ o výměře 69 m2
a parc. č. 2447 díl „f“ o výměře 122 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 2447/2 ost. pl. o celkové výměře 437 m2, vše v k.ú. Štíty-město, obec Štíty, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Štíty, IČ: 00303453, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1884/9 trvalý travní
porost o výměře 230 m2 a pozemku parc. č. st. 446 zast. pl. o výměře 189 m2, vše
v k.ú. Štíty-město, obec Štíty z vlastnictví města Štíty, IČ: 00303453, 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.
2.4.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1333, dle geometrického plánu
č. 758-600/2008 ze dne 4.6.2009 díl „u“ o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 82 zahrada o výměře 296 m2, části pozemku parc. č. 1275/1, dle
geometrického plánu č. 758-600/2008 ze dne 4.6.2009 díl „f“ o výměře 142 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 96/1 ost. pl. o výměře 260 m2, části pozemku parc.
č. 1333, dle geometrického plánu č. 758-600/2008 ze dne 4.6.2009 díl „a1“ o výměře
15 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1184/11 ost. pl. o výměře 153 m2, částí
pozemku parc. č. 1275/1, dle geometrického plánu č. 758-600/2008 ze dne 4.6.2009
pozemky parc. č. 1275/25 ost. pl. o výměře 56 m2, parc. č. 1275/26 ost. pl. o výměře
30m2 a parc. č. 1275/29 ost. pl. o výměře 259 m2, částí pozemků parc. č. 1275/1
a parc. č. 1333, dle geometrického plánu č. 758-600/2008 ze dne 4.6.2009 díl „a“
o výměře 40 m2 a díl „b“ o výměře 145 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 1275/30 ost. pl. o výměře 185 m2, části pozemku parc. č. 1275/1, dle geometrického
plánu č. 758-600/2008 ze dne 4.6.2009 díl „d“ o výměře 63 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 1275/31 ost. pl. o výměře 105 m2, částí pozemků parc. č. 1275/1
a parc. č. 1333, dle geometrického plánu č. 758-600/2008 ze dne 4.6.2009 díl „p“
o výměře 63 m2 a díl „t“ o výměře 57 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 1275/37 ost. pl. o výměře 235 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví města Šumperk, IČ: 00303461, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 96/1, dle
geometrického plánu č. 758-600/2008 ze dne 4.6.2009 díl „e“ o výměře 80 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1275/11 ost. pl. o výměře 32303 m2, vše v k.ú. Horní
Temenice, obec Šumperk z vlastnictví města Šumperka, IČ: 00303461, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné
nabytí uvedené nemovitosti. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 7540/23 ostatní plocha o výměře 44 m2,
parc. č. 7540/24 ostatní plocha o výměře 151 m2, parc. č. 7581/5 ostatní plocha
o výměře 104 m2 a parc. č. 7581/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, vše
v katastrálním území a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Prostějova, IČ: 00288659, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 7581/7 ostatní plocha o výměře 24 m2 v katastrálním území
a obci Prostějov z vlastnictví města Prostějova, IČ: 00288659, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné
nabytí uvedené nemovitosti. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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2.6.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1106/8 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 385-358/2009 ze dne 24.9.2009 pozemky parc. č. 1106/50 ost. pl. o výměře
11 m2 a parc. č. 1106/51 ost. pl. o výměře 61 m2, částí pozemku parc. č. 1129/1 ost.
pl., dle geometrického plánu č. 385-358/2009 ze dne 24.9.2009 pozemky parc.
č. 1129/7 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 1129/8 ost. pl. o výměře 43 m2, parc.
č. 1129/9 ost. pl. o výměře 27 m2, částí pozemků parc. č. 1129/1 ost. pl. a parc.
č. 1172 ost. pl., dle geometrického plánu č. 385-358/2009 ze dne 24.9.2009 pozemek
parc. č. 1129/1 díl „l“ o výměře 26 m2 a pozemek parc. č. 1172 díl „k“ o výměře 22 m2,
které jsou sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 1129/10 ost. pl. o výměře
48 m2, částí pozemku parc. č. 1129/5 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 385-358/2009 ze dne 24.9.2009 pozemky parc. č. 1129/12 ost. pl. o výměře 131 m2,
parc. č. 1129/13 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 1129/14 ost. pl. o výměře 84 m2
a parc. č. 1129/15 ost. pl. o výměře 2 m2, části pozemku parc. č. 1172 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 385-358/2009 ze dne 24.9.2009 pozemek parc. č. 1172/3 ost.
pl. o výměře 8 m2, vše v k.ú. a obci Protivanov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
městyse Protivanov, IČ: 00288675, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1106/3, dle geometrického plánu
č. 385-358/2009 ze dne 24.9.2009 pozemek parc. č. 1106/56 ost. pl. o výměře 63 m2,
části pozemku parc. č. 1106/4, dle geometrického plánu č. 385-358/2009 ze
dne 24.9.2009 pozemek parc. č. 1106/53 ost. pl. o výměře 45 m2, části pozemku parc.
č. 1106/5, dle geometrického plánu č. 385-358/2009 ze dne 24.9.2009 pozemek parc.
č. 1106/52 ost. pl. o výměře 75 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, příspěvková 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.
2.7.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 7412/18 ostatní plocha o výměře 48 m2,
parc. č. 7415/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 7415/5 ostatní plocha o výměře
61 m2, parc. č. 7415/6 ostatní plocha o výměře 408 m2, parc. č. 7415/7 ostatní plocha
o výměře 182 m2, parc. č. 7415/8 ostatní plocha o výměře 78 m2, parc. č. 7415/10
ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 8021/2 ostatní plocha o výměře 203 m2, parc.
č. 8021/6 ostatní plocha o výměře 343 m2, parc. č. 8021/7 ostatní plocha o výměře
41 m2 a parc. č. 8021/9 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v katastrálním území a obci
Prostějov a 1 kusu stavby středového ostrůvku na pozemcích parc. č. 7415/10 a parc.
č. 8021/7 a 3 kusů stavby přechodových ostrůvků na pozemcích parc. č. 7415/8, parc.
č. 7416/5, parc. č. 7412/18 a parc. č. 8021/9 a parc. č. 8015/9, vše v katastrálním
území a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Prostějova,
IČ: 00288659, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
pozemků parc. č. 7416/7 ostatní plocha o výměře 298 m2, parc. č. 7416/13 ostatní
plocha o výměře 39 m2 parc. č. 8015/8 ostatní plocha o výměře 706 m2 a parc.
č. 8020/5 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v katastrálním území a obci Prostějov
z vlastnictví města Prostějova, IČ: 00288659, 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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UZ/15/31/2010 Majetkoprávní záležitosti – vzájemné
nemovitého majetku - DODATEK

bezúplatné

převody

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 7779 o výměře 991 m2, dle
geometrického plánu č. 4404-787/2009 ze dne 23. 11. 2009 pozemek parc. č. 7779 díl
„p“ ostatní plocha o výměře 14 m2, sloučený do pozemku parc. č. 7779/2 ostatní
plocha o výměře 35 m2, pozemek parc. č. 7779 díl „a“ ostatní plocha o výměře 75 m2,
sloučený do pozemku parc. č. 7779/3 ostatní plocha o výměře 175 m2, pozemek parc.
č. 7779/4 ostatní plocha o výměře 5 m2, pozemek parc. č. 7779 díl „x“ ostatní plocha
o výměře 459 m2, sloučený do pozemku parc. č. 7780/3 ostatní plocha o výměře
904 m2, pozemek parc. č. 7779 díl „n“ ostatní plocha o výměře 38 m2, sloučený do
pozemku parc. č. 7781/1 ostatní plocha o výměře 1.707 m2 a pozemek parc. č. 7779
díl „f“ ostatní plocha o výměře 400 m2, sloučený do pozemku parc. č. 7781/2 ostatní
plocha o výměře 975 m2, vše v katastrálním území a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Prostějova, IČ: 00288659, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2283/7 o výměře 2 m2,
části pozemku parc. č. 7780/1 o výměře 201 m2, části pozemku parc. č. 7781
o výměře 35 m2 a část pozemku parc. č. 7835/1 o výměře 177 m2, dle geometrického
plánu č. 4404-787/2009 ze dne 23. 11. 2009 pozemky parc. č. 2283/7 díl „r“ ostatní
plocha o výměře 2 m2, parc. č. 7780/1 díly „t+v“ ostatní plocha o výměře 201 m2, parc.
č. 7781 díl „z“ ostatní plocha o výměře 35 m2 a parc. č. 7835/1 díl „u“ ostatní plocha
o výměře 177 m2, vše sloučeno do pozemku parc. č. 7779/1 ostatní plocha o výměře
4.289 m2, vše v katastrálním území a obci Prostějov z vlastnictví města Prostějova,
IČ: 00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 525 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 476-82A/2009 ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc. č. 525 díly „k+l+m“
o výměře 428 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2/1 ost. pl. o nové výměře
5066 m2, části pozemku parc. č. 525 ost. pl., dle geometrického plánu č. 476-82A/2009
ze dne 29. 9. 2009 část pozemku parc. č. 525 díl „j“ o výměře 25 m2, který je sloučen
do pozemku parc. č. 2/3 ost. pl. o nové výměře 354 m2, části pozemku parc.
č. 525 ost. pl., dle geometrického plánu č. 476-82A/2009 ze dne 29. 9. 2009 část
pozemku parc. č. 525 díl „i“ o výměře 33 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 3
ost. pl. o nové výměře 1894 m2, části pozemku parc. č. 525 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 476-82A/2009 ze dne 29. 9. 2009 část pozemku parc. č. 525 díl „p“ o výměře
190 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 521 ost. pl. o nové výměře 2025 m2,
části pozemku parc. č. 525 ost. pl., dle geometrického plánu č. 476-82A/2009 ze dne
29. 9. 2009 část pozemku parc. č. 525 díl „n“ o výměře 201 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 524 ost. pl. o nové výměře 2328 m2, částí pozemku parc. č. 528 ost.
pl., dle geometrického plánu č. 476-82B/2009 ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc.
č. 528 díl „b“ o výměře 179 m2 a díl „d“ o výměře 148 m2, a části pozemku parc. č. 541
ost. pl., dle geometrického plánu č. 476-82B/2009 ze dne 29. 9. 2009 část pozemku
parc. č. 541 díl „q“ o výměře 493 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 529 ost.
pl. o nové výměře 4912 m2, části pozemku parc. č. 528 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 476-82B/2009 ze dne 29. 9. 2009 část pozemku parc. č. 528 díl „c“ o výměře
491 m2, která je sloučena do pozemku parc. č. 530/1 ost. pl. o nové výměře 4652 m2,
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části pozemku parc. č. 541 ost. pl., dle geometrického plánu č. 476-82B/2009 ze dne
29. 9. 2009 část pozemku parc. č. 541 díl „p“ o výměře 334 m2, která je sloučena do
pozemku parc. č. 531 ost. pl. o nové výměře 2332 m2, vše v k.ú. Loučany na Hané,
obec Loučany z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Loučany,
IČ: 00635651, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí
pozemků parc. č. 2/1 ost. pl. a parc. č. 521, dle geometrického plánu č. 476-82A/2009
ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc. č. 2/1 díly „b+c“ o výměře 10 m2, část
pozemku parc. č. 521 díl „g“ o výměře 1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 525 ost. pl. o nové výměře 2196 m2, části pozemku parc. č. 527 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 476-82A/2009 ze dne 29. 9. 2009 část pozemku parc. č. 527
díl „r“ o výměře 1785 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 527 ost. pl. o nové
výměře 1891 m2, částí pozemků parc. č. 529 ost. pl., parc. č. 531 a parc. č. 533/6, dle
geometrického plánu č. 476-82B/2009 ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc.
č. 529 díl „f“ o výměře 0,47 m2 a díl „g“ o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 531 díl
„m“ o výměře 17 m2 a díl „n“ o výměře 16 m2, části pozemku parc. č. 533/6 díl „k“
o výměře 7 m2 a díl „j“ o výměře 14 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 528
ost. pl. o nové výměře 4088 m2, a pozemek parc. č. 601/5 ost.pl. o výměře 413 m2,
vše v k.ú. Loučany na Hané, obec Loučany, vše z vlastnictví obce Loučany,
IČ: 00635651, 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
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

UZ/15/32/2010 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 - 10 důvodové zprávy

UZ/15/33/2010 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

UZ/15/34/2010 Poskytnutí účelové dotace obcím na řešení mimořádné situace
v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e návrh na poskytnutí účelové finanční dotace obci Hrabůvka ve výši
334 950,- Kč, obci Malá Morava ve výši 290 000,- Kč, obci Přemyslovice ve výši
404 000,- Kč, obci Budětsko ve výši 254 000,- Kč, obci Polom ve výši 967 860,- Kč
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a obci Bouzov ve výši 1 050 000,- Kč na řešení mimořádné situace v oblasti
vodohospodářské infrastruktury dle důvodové zprávy
3.

s c h v a l u j e návrh vzorové smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace obcím
dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí účelové finanční dotace obcím dle bodu
2 usnesení

5.

ukládá podepsat
bodu 4 usnesení

smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace obcím dle

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
6.

n e s c h v a l u j e poskytnutí účelové dotace obci Rouské a obci Horní Štěpánov
na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle důvodové
zprávy

7.

u k l á d á informovat obec Rouské a obec Horní Štěpánov o neposkytnutí dotace

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
T: 24. 9. 2010

UZ/15/35/2010 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 Dětského centra – ústavu sociální péče pro
mládež Vikýřovice, příspěvkové organizace, se sídlem Vikýřovice, Krenišovská 224,
PSČ 788 13, IČ: 75004089, dle důvodové zprávy a dodatku č. 5 dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

3.

ukládá
p o d e p s a t dodatek zřizovací listiny příspěvkové
v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

organizace

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana

UZ/15/36/2010 Dotační program „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 důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvků v celkové výši 3 250 000,- Kč dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

4.

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

5.

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

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
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UZ/15/37/2010 Projednání žádosti občanského sdružení Národní institut pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace
České republiky, Krajská organizace Olomouckého kraje,
o zamezení tvrdosti při porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

p r o m í j í povinnost odvodu ve výši 28 533,- Kč a penále ve výši 3 253,- Kč
občanskému sdružení Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností
pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Olomouckého kraje,
Kosmonautů 8, 772 00 Olomouc, IČ: 70912068

3.

u k l á d á informovat
občanské sdružení Národní institut pro integraci osob
s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace
Olomouckého kraje, Kosmonautů 8, 772 00 Olomouc, IČ: 70912068 o rozhodnutí
Zastupitelstva Olomouckého kraje dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
T: 24. 9. 2010

UZ/15/38/2010 Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací v oblasti
zdravotnictví
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změnu zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu neurologickogeriatrického Moravský Beroun, příspěvkové organizace (dodatek č. 6), a to se
změnou vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti a změnou okruhů doplňkové
činnosti, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, a vydání úplného znění zřizovací listiny (ve
znění dodatku č. 6) dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy a změnu zřizovací listiny
Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace (dodatek č. 6), a to se
změnou okruhů doplňkové činnosti, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy, a vydání úplného
znění zřizovací listiny (ve znění dodatku č. 6) dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy

3.

u k l á d á podepsat dodatek č. 6 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu
neurologicko-geriatrického Moravský Beroun, příspěvkové organizace, dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy, a úplné znění zřizovací listiny (ve znění dodatku č. 6) dle Přílohy
č. 2 důvodové zprávy, dodatek č. 6 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu
Paseka, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy, a úplné znění
zřizovací listiny (ve znění dodatku č. 6) dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy

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

UZ/15/39/2010 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví
pro rok 2010 – vyhodnocení prvního kola 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 poskytnutí dotací dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
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UZ/15/40/2010 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2010 – schválení výsledků jednání hodnotící
komise
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

b e r e n a v ě d o m í Analýzu stavu drogové scény Olomouckého kraje dle
Přílohy č.1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí dotací dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

UZ/15/41/2010 Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu – roční zpráva
o činnosti
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

UZ/15/42/2010 Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova 2009 - porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

p r o m í j í odvod obci Huzová, Huzová 325, PSČ 796 57, IČ: 00296040 ve výši
328 537 Kč

3.

p r o m í j í povinnost obce Huzová, Huzová 325, PSČ 796 57, IČ: 00296040 zaplatit
penále v plné výši

UZ/15/43/2010 Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí
s příjemcem Zlatý Chlum a.s.– v likvidaci

finanční

podpory

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e postup dle variant A a D důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat příjemce podpory Zlatý Chlum a.s. - v likvidaci o přijatém
usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: 24. 9. 2010

UZ/15/44/2010 Plnění podmínek Smluv o poskytnutí finanční podpory na akce
v rámci Společného regionálního operačního programu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e postup dle varianty C důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat příjemce podpory o přijatém usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: 24. 9. 2010
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UZ/15/45/2010 Plnění podmínek Smlouvy o realizaci grantového projektu
u příjemce Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r. o.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e postup dle varianty C důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat příjemce podpory Církevní gymnázium Německého řádu, spol.
s r. o. o přijatém usnesení

O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: 24. 9. 2010

UZ/15/46/2010 Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských
fondů předkládané ke schválení financování
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e financování realizace projektů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
v případě získání dotace

3.

s c h v a l u j e realizaci projektů "Silnice II/434 Sušice - přeložka silnice", "Silnice
III/4353 Velký Týnec - rekonstrukce průtahu II. etapa", "Silnice III/4469 Bohuňovice –
rekonstrukce průtahu“ a "Rekonstrukce silnice III/37745 a III/37746 Otaslavice - průtah"
ve veřejném zájmu

UZ/15/47/2010 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 z 8. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 13. 4. 2010
b) Zápis z 8. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 19. 4. 2010
c) Zápis z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 22. 4. 2010
d) Zápis z 9. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 27. 4. 2010

UZ/15/48/2010 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

vědomí

zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého

a) Zápis ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 10. 3. 2010
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b) Zápis z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 27. 4. 2010
c)
Zápis z 10. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 19. 5. 2010
d) Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 27. 5. 2010
e) Zápis z 9. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 7. 6. 2010
f) Zápis z 11. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 9. 6. 2010

UZ/15/49/2010 Regulační poplatky ve zdravotnictví
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e ukončení postupu Olomouckého kraje, ve kterém Olomoucký kraj
poskytoval pacientům dary ve výši regulačních poplatků, které pacienti měli hradit
v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí dle důvodové zprávy

UZ/15/50/2010 Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji II.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 poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím postiženým povodní
v květnu 2010 a Správě silnic Olomouckého kraje na pokrytí prvotních nákladů
a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace na záchranné a likvidační
práce, které byly vynaloženy v návaznosti na opatření uložená orgány kraje a obcí při
povodních dle důvodové zprávy

UZ/15/51/2010 Agentura rozvojové a humanitární pomoci 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 změnu zakladatelské smlouvy Agentury rozvojové a humanitární
pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. dle důvodové zprávy

3.

j m e n u j e zástupce Olomouckého kraje do správní a dozorčí rady Agentury
rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. dle důvodové zprávy

4.

s o u h l a s í se zástupci navrženými Univerzitou Palackého Olomouc do správní
a dozorčí rady Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. dle
důvodové zprávy

UZ/15/52/2010 Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín
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 zařazení akce „Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín“
do plánu nových investičních akcí Olomouckého kraje pro rok 2010

V Olomouci dne 28. 6. 2010

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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