USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 9. 2010
UZ/16/1/2010

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 upravený program 16. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 9. 2010

UZ/16/2/2010

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 2. 9. 2010:
a) s termínem plnění 24. 9. 2010 dle části A) důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

UZ/16/3/2010

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

UZ/16/4/2010

na

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

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2, Příloze č. 3, Příloze č. 4 a Příloze č. 5

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 6, Příloze č. 7 a Příloze č. 8

UZ/16/5/2010

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v Příloze č. 2
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UZ/16/6/2010

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 4 560 000 Kč

3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí významných projektů
dle bodu 2 usnesení v částce 1 280 000 Kč v termínu do 7. 10. 2010

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: 10. 12. 2010
4.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana

UZ/16/7/2010

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - žádosti obcí 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 bezúročné půjčky městu Vidnava ve výši 6 200 000 Kč do
30. 6. 2012 dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku obci Petrov nad Desnou ve výši
55 000 Kč dle důvodové zprávy

UZ/16/8/2010

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/16/9/2010

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
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UZ/16/10/2010 Rozpočet Olomouckého
k 31. 8. 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. 8. 2010

UZ/16/11/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních
služeb dle důvodové zprávy

UZ/16/12/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvek obci 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 poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku obci Štěpánov ve výši
8 tis. Kč dle důvodové zprávy

UZ/16/13/2010 Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2011 - 2012
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 rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2011 – 2012

3.

r e v o k u j e ke dni 24. 9. 2010 své usnesení č. UZ/21/14/2008 ze dne 22. 2. 2008

UZ/16/14/2010 Žádost o navýšení finančních prostředků na úhradu
prokazatelné ztráty v dopravní obslužnosti na rok 2010
dopravce Veolia Transport Morava a.s.
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 navýšení výdajů z rozpočtu Olomouckého kraje na dopravní
obslužnost území celkem o 5,2 mil. Kč dle bodu 5 důvodové zprávy

UZ/16/15/2010 Dodatek č. 8 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Dodatek č. 8 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, s účinností od 24. 9. 2010 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1

3.

u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 8 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého
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kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2 usnesení
O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

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

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

2.

revokuje
2.1.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/17/2009, bod 2. 3., ze dne
24. 4. 2009 ve věci odprodeje nemovitostí v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec
Bernartice se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47, do
podílového spoluvlastnictví paní Anny Kuchtíkové (id. 1/2) a Jana Nowaka (id. 1/2)
z důvodu odstoupení žadatelů od záměru odkoupit předmětné nemovitosti.
2.2.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/17/2009, bod 2. 4., ze dne
24. 4. 2009 ve věci odprodeje nemovitostí v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec
Bernartice se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47, do vlastnictví
pana Ladislava Kuchtíka z důvodu odstoupení žadatele od záměru odkoupit předmětné
nemovitosti.

3.

schvaluje
3.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části
pozemku parc. č. 895/20 trvalý travní porost o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Jarcová, dle
geometrického plánu č. 594 –11/2009 ze dne 30. 12. 2009 pozemek parc. č. 895/33
trvalý travní porost o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Jarcová, mezi Olomouckým krajem
jako budoucím prodávajícím a panem Janem Orlitou jako budoucím kupujícím za kupní
cenu ve výši 120,- Kč a za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Řádná kupní
smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne splnění všech podmínek
uvedených v důvodové zprávě. 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.
3.2.
odprodej částí pozemků parc. č. 409/1 ost. pl. o výměře 580 m2, parc. č. 406
ost. pl. o výměře 260 m2 a parc. č. 405/1 ost. pl. o výměře 215 m2, dle geometrického
plánu č. 118 – 341/2009 ze dne 6. 4. 2010 pozemky parc. č. 828/3 vodní plocha
o výměře 475 m2 a parc. č. 828/2 vodní plocha o výměře 580 m2, vše v k.ú. Malá
Kraš, obec Velká Kraš z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domu dětí
a mládeže Litovel, do vlastnictví ČR – Povodí Odry, státní podnik za kupní cenu ve výši
10 550,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3.
odprodej pozemků parc. č. 1444/6 vodní plocha o výměře 59 m2,
parc. č. 1444/7 vodní plocha o výměře 62 m2 a parc. č. 1444/8 vodní plocha o výměře
72 m2, vše v katastrálním území Travná u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, za kupní
cenu v celkové výši 1.930,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.4.
odprodej budovy č.p. 153, Klášterní Hradisko, zemědělská stavba na pozemku
parc. č. st. 360, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 38,
budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 41, budovy bez
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č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 358, budovy bez č.p./č.e.
zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 359, budovy bez č.p./č.e. zemědělská
stavba na pozemku parc. č. st. 361, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na
pozemku parc. č. st. 362, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku
parc. č. st. 363, pozemků parc. č. st. 38 zast. pl. o výměře 191 m2, parc. č. st. 41 zast.
pl. o výměře 64 m2, parc. č. st. 358 zast. pl. o výměře 939 m2, parc. č. st. 359 zast. pl.
o výměře 229 m2, parc. č. st. 360 zast. pl. o výměře 446 m2, parc. č. st. 361 zast. pl.
o výměře 270 m2, parc. č. st. 362 zast. pl. o výměře 335 m2, parc. č. st. 363 zast. pl.
o výměře 412 m2 a parc. č. 155 ost. pl. o výměře 640 m2, část pozemku parc. č. 66/1
ost. pl. o výměře 4 723 m2, parc. č. 66/1 ost. pl. o výměře 4 723 m2, parc. č. 58/5 ost.
pl. o výměře 113 m2 a parc. č. 129/5 ost. pl. o výměře 4 018 m2, vše v k.ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4,
do vlastnictví společnosti LIVE HOME s.r.o., IČ: 28330188, za kupní cenu ve výši
7 900 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 18 638,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

UZ/16/17/2010 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

revokuje
2.1.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 , bod 10., ze
dne 25. 9. 2009, týkající se Marie Nedbalové, Jarmily Mádrové, Žofie Suché, Josefa
Přikryla, Emílie Přikrylové, Ing. Waltera Pluhaře, Filomeny Bouchalové a Marie
Lančové, kteří byli uvedeni v příloze č. 4 důvodové zprávy, a to z důvodu změny
vlastníků předmětných nemovitostí.
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 , bod 10., ze
dne 25. 9. 2009, týkající se ČR – Okresního úřadu Přerov, který byl uveden v příloze
č. 4 důvodové zprávy, a to z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku.
2.3.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009, bod 10., ze
dne 25. 9. 2009, týkající se ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
který byl uveden v příloze č. 4 důvodové zprávy, z důvodu požadavku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na nové ocenění.

3.

schvaluje
3.1.
odkoupení pozemků parc. č. 6900/103 orná půda o výměře 4 m2,
parc. č. 6900/285 trvalý travní porost o výměře 1.721 m2, parc. č. 6900/423 ostatní
plocha o výměře 1.014 m2, parc. č. 6900/703 ostatní plocha o výměře 1.124 m2
a parc. č. 6900/907 ostatní plocha o výměře 866 m2 z vlastnictví Jiřího Suchého,
zastoupeného opatrovníkem, obcí Dolní Životice, IČ: 00635570, do vlastnictví
Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 1.268.850,- Kč,
3.2.
odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 6900/110 orná půda o výměře 56 m2
a parc. č. 6900/408 ostatní plocha o výměře 1.472 m2 z vlastnictví Jany Horváthové do
vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 191.000,- Kč,
3.3.
odkoupení id. 1/12 pozemku parc. č. 6900/434 ostatní plocha o výměře
5.610 m2 z vlastnictví Hany Karolyové do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu
ve výši 116.875,- Kč,
3.4.
odkoupení id. 1/12 pozemku parc. č. 6900/434 ostatní plocha o výměře
5.610 m2 z vlastnictví Ludmily Kowolowské do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní
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cenu ve výši 116.875,- Kč,
vše v katastrálním území a obci Přerov. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

schvaluje
4.1.
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 příloze č. 2 důvodové zprávy.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně
správních poplatků k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.2.
odkoupení části pozemku parc. č. 701/6 orná půda o výměře 408 m2, dle
geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek parc. č. 701/12
ost. pl. o výměře 408 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví paní Ludmily Suché do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši 24 480,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.3.
odkoupení pozemku parc. č. 1974/5 ostatní plocha o výměře 97 m2
v katastrálním území a obci Náměšť na Hané ze společného jmění manželů
MUDr. Františka Zedka a Evy Zedkové, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 7.275,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.4.
odkoupení pozemku parc. č. 3443/63 ostatní plocha o výměře 627 m2
v katastrálním území a obci Přerov z vlastnictví společnosti MSEM, a.s., IČ: 64610080,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 393.020,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.5.
odkoupení části pozemku parc. č. 84 zahrada o výměře 153 m2, dle
geometrického plánu č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/5 ost.
pl. o výměře 153 m2 v k.ú. Runářov, obec Konice z vlastnictví paní Evy Procházkové
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši 8 620,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.6.
odkoupení pozemku parc. č. 1974/4 ostatní plocha o výměře 141 m2 v k.ú.
a obci Náměšť na Hané ze společného jmění manželů Ing. Petra Brančíka a Věry
Brančíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 10 575,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodních smluv včetně
správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.7.
odkoupení pozemku parc. č. 1974/3 ostatní plocha o výměře 195 m2 v k.ú.
a obci Náměšť na Hané ze společného jmění manželů Prof. MUDr. Karla Indráka,
DrSc. a Jarmily Indrákové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 14.625,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodních smluv včetně
správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
z rozpočtu Olomouckého kraje.
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UZ/16/18/2010 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1093/1 ost. pl. o výměře 1 535 m2,
dle geometrického plánu č. 582 – 513/2009 ze dne 9. 11. 2009 pozemek
parc. č. 1093/15 ost. pl. o výměře 1 535 m2, částí pozemku parc. č. 1093/1 ost. pl.
o celkové výměře 8 393 m2, dle geometrického plánu č. 590 – 20/2010 ze dne
29. 3. 2010 pozemky parc. č. 1093/16 ost. pl. o výměře 4 262 m2, parc. č. 1093/17 ost.
pl. o výměře 3 693 m2 a parc. č. 1093/18 ost. pl. o výměře 438 m2, vše v k.ú.
Samotíšky, obec Samotišky, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního
města Olomouce, IČ: 00299308. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhům na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1788 ost. pl. o výměře 438 m2, dle
geometrického plánu č. 1139 – 205/2008 ze dne 4. 12. 2008 pozemek parc. č. 1788/2
ost. pl. o výměře 438 m2, a částí pozemku parc. č. 1782/1 ost. pl. o výměře 1 005 m2,
dle geometrického plánu č. 1143 - 016/2009 ze dne 26. 1. 2009 pozemek
parc. č. 1782/1 díl „a“ o výměře 543 m2 a pozemek parc. č. 1782/1 díl „b“ o výměře
462 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1782/2 ost. pl. o výměře 1 083 m2,
vše v k.ú. a obci Moravský Beroun, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Moravský Beroun, IČ: 00296244. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 7581/1 ost. pl. o celkové výměře
851 m2, dle geometrického plánu č. 4602 – 802/2009 ze dne 21. 12. 2009 pozemek
parc. č. 7581/8 ost. pl. o výměře 841 m2 a pozemek parc. č. 7581/1 díl „a“ o výměře
10 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 7581/2 ost. pl. o celkové výměře 354 m2,
vše v k.ú. a obci Prostějov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 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.
2.4.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
pozemní komunikace, nyní silnice č. III/44446 k bývalé osadě Bělá, km staničení 0,000
od křižovatky se silnicí II/444 (UZ 1533A042) po km staničení 1,737 konec silnice
(UZ 1533A058) v délce cca 1,737 m v k.ú. Město Libavá, obec Libavá, se všemi
součástmi a příslušenstvím, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a ČR –
Ministerstvem obrany, IČ: 60162694, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení
předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě.
2.5.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 264/6 ost. pl. o výměře 51 m2 v k.ú.
Dubčany u Choliny, obec Dubčany z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce
Dubčany, IČ: 00576221. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.6.

bezúplatný převod pozemní komunikace – původně silnice III/5708, v délce
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458 m, se začátkem v křižovatce se silnicí č. II/570 od km staničení 0,000, uzlový bod
2422A092 po km staničení 0,458 (křižovatka se silnicí III/5709), uzlový bod 2422A176,
se všemi součástmi a příslušenstvím, na pozemcích parc. č. 1028/8 a parc. č. 1028/9,
oba dle geometrického plánu č. 809-10/2010 ze dne 15. 3. 2010, a částí pozemků
parc. č. 1028/1 o výměře 4.260 m2, parc. č. 1029/1 o výměře 18 m2 a parc. č. 1029/2
o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 809-10/2010 ze dne 15. 3. 2010 pozemky
parc. č. 1028/1 díl „c“ ostatní plocha o výměře 4.260 m2, parc. č. 1029/1 díl „b“ ostatní
plocha o výměře 18 m2 a pozemek parc. č. 1029/2 díl „a“ ostatní plocha o výměře
16 m2, vše sloučeno do pozemku parc. č. 1028/8 ostatní plocha o výměře 4.294 m2,
části pozemku parc. č. 1028/2 o výměře 382 m2, dle geometrického plánu č. 80910/2010 ze dne 15. 3. 2010 pozemek parc. č. 1028/9 ostatní plocha o výměře 382 m2,
a pozemku parc. č. 54/9 ostatní plocha o výměře 72 m2, vše v katastrálním území a
obci Hněvotín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hněvotín,
IČ: 00298913. Nabyvatel uhradí náklady vynaložené na uzavření převodní smlouvy
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7.
bezúplatný převod části pozemní komunikace – dříve úsek silnice III/31230, se
začátkem od staničení km 3,070 (před objektem lesní kaple zvané Svatá Trojice)
a koncem po staničení 13,236 km (UZ 1441B004) na hranici Olomouckého
a Pardubického kraje včetně mostů a všech součástí a příslušenství, pozemku
parc. č. 735 ost. pl. o výměře 82332 m2 v k.ú. Vysoký Potok, obec Malá Morava,
pozemků parc. č. 1865 ost. pl. o výměře 1 966 m2, parc. č. 1866 ost. pl. o výměře
906 m2, parc. č. 1867 ost. pl. o výměře 7 329 m2, parc. č. 1871 ost. pl. o výměře
500 m2, parc. č. 1872 ost. pl. o výměře 2 519 m2, parc. č. 1875 ost.pl. o výměře
5 223 m2, parc. č. 1878 ost. pl. o výměře 1 910 m2, parc č. 1882 ost. pl. o výměře
5 325 m2, parc. č. 1883 ost. pl. o výměře 1 743 m2, parc. č. 1886 ost. pl. o výměře
1 607 m2, parc č. 1887 ost. pl. o výměře 2 784 m2, parc č. 1890 ost. pl. o výměře
2 901 m2 a parc. č. 1891 ost. pl. o výměře 21 m2, vše v k.ú. a obci Písařov, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451.
Součástí darovací smlouvy bude závazek obdarovaného ze strany Vysokého Potoka
neomezovat příjezd vozidel k Severomoravské chatě, Sv. Trojici a chatě Wolfka.
V případě porušení této povinnosti je Olomoucký kraj oprávněn od darovací smlouvy
odstoupit. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.8.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 417 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 136-784/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemky parc. č. 417/4 ost. pl. o výměře
828 m2 a parc. č. 417/5 ost. pl. o výměře 796 m2, vše v k.ú. Žešov, obec Prostějov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějov, IČ: 00288659. Nabyvatel
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 466 ost. pl. o výměře 830 m2 v k.ú.
a obci Loštice a pozemku parc. č. 348/40 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Žádlovice, obec
Loštice, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Loštice,
IČ: 00302945. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 1051/2 ost. pl. o výměře cca 15 m2 a části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1284
o výměře cca 132 m2, v k.ú. a obci Týn nad Bečvou mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a obcí Týn nad Bečvou, IČ: 00850641, jako budoucím
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obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Dlážděné komunikace
pro chodce – Obec Týn nad Bečvou – ulice Záhorská“ kolaudována. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.11.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
pozemní komunikace – nyní silnice III/44638a v úseku od km staničení 0,000, tj. od
křižovatky se silnicí č. I/11 (UZ 1442 A 085), po km staničení 0,419, konec úseku
silnice (UZ 1442 A 077), v délce 0,419 km s pozemkem parc. č. 682/2 ost. pl. o výměře
14 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Vikýřovice, IČ: 00635898, jako
budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
po vydání rozhodnutí, jímž bude pozemní komunikace – nyní silnice III/44638a v k.ú.
a obci Vikýřovice vyřazena ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
3.

nevyhovuje žádosti
města Šumperk o odprodej části pozemku
parc. č. st. 89 zast. pl. o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy železniční, stavební
a památkové péče a Středního odborného učiliště, Šumperk, Bulharská 8, do
vlastnictví města Šumperka, IČ: 00303461, z důvodu potřebnosti části předmětného
pozemku pro činnost příspěvkové organizace.

UZ/16/19/2010 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r e v o k u j e část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/17/2008, bod
3. 4., ze dne 17. 12. 2008, a to v části týkající se bezúplatného nabytí pozemku
parc. č. 5462/2 ost. pl. o výměře 370 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh,
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje z důvodu změny rozsahu nabývaného pozemku.

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 5462/2 ost. pl. o výměře 10 m2, dle
geometrického plánu č. 4701 – 89/2010 ze dne 17. 6. 2010 pozemek parc. č. 5462/10
o výměře 10 m2, v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého
kraje.
3.2.
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 7540/21 ost. pl., parc. č. 7532/1
ost. pl. a parc. č. 7534/3 ost. pl., dle geometrického plánu č. 4686 – 13/2010 ze dne
17. 5. 2010 části pozemků parc. č. 7540/21 díl „i“ o výměře 142 m2, parc. č. 7534/3 díl
„j“ o výměře 32 m2 a parc. č. 7532/1 díl „k“ o výměře 105 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 7540/33 ost. pl. o výměře 279 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, vše
z vlastnictví společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., IČ: 27266303, 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.
3.3.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 397 ostatní plocha o výměře 941 m2
v k.ú. Bedihošť, obec Bedihošť z vlastnictví obce Bedihošť, IČ: 00288004, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
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příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 981/8 ostatní plocha o výměře cca 85 m2 a parc. č. 981/14
ostatní plocha o výměře cca 259 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice
mezi obcí Držovice, IČ: 75082144, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Přeložka silnice II/366 – Prostějov
- sever“ kolaudována za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
3.5.
závazek Olomouckého kraje, uvedený v důvodové zprávě, který bude součástí
darovací smlouvy uzavírané mezi ČR-Ministerstvem obrany jako dárcem
a Olomouckým krajem jako obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemku
v katastrálním území a obci Velký Újezd dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého
kraje č. UZ/23/26/2008 bod 3.1. ze dne 25.6. 2008.
3.6.
závazky Olomouckého kraje, uvedené v důvodové zprávě, které budou
součástí darovací smlouvy uzavírané mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako dárcem
a Olomouckým krajem jako obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemků
v katastrálních územích Slavonín, Velká Bystřice, Velký Týnec, Svésedlice, Přáslavice
u Olomouce a Nedvězí u Olomouce dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/13/19/2010, bod 3.2., ze dne 30. 4. 2010.
3.7.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 7627/3 ost. pl. o výměře 433 m2 a
parc. č. 8083/2 ost. pl. o výměře 1500 m2 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.
3.8.
bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 6/12
k pozemku parc. č. 685/18 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce,
obec Štěpánov z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu ČR,
IČ: 45797072, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9.
bezúplatné nabytí pozemní komunikace – původně silnice I/44 v délce
1.678 m, začínající vyústěním ze silnice I/44 v km 9,101 (uzlový bod 1443A128),
končící v místě zaústění do silnice I/44 v km 10,825 nového provozního staničení
(uzlový bod 1543A129, se započtením nových připojení dle dočasného popisu původní
silnice I/44 v úřední evidenci silnic, a dále pozemků parc. č. 5508/38 ostatní plocha
o výměře 1.712 m2, parc. č. 5508/39 ostatní plocha o výměře 71 m2, parc. č. 5508/40
ostatní plocha výměře 135 m2, parc. č. 5508/78 ostatní plocha o výměře 79 m2 a
parc. č. 5508/79 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v katastrálním území Zábřeh na
Moravě, obec Zábřeh, pozemků parc. č. 714/2 ostatní plocha o výměře 26 m2,
parc. č. 1183/1 ostatní plocha výměře 6.331 m2, parc. č. 1183/4 ostatní plocha
o výměře 3.741 m2, parc. č. 1184/1 ostatní plocha o výměře 324 m2, parc. č. 1370
ostatní plocha o výměře 388 m2, parc. č. 1406/1 ostatní plocha o výměře 761 m2,
parc. č. 1406/2 ostatní plocha o výměře 710 m2, parc. č. 1406/4 ostatní plocha
o výměře 2.526 m2, parc. č. 1406/5 ostatní plocha o výměře 210 m2, parc. č. 1406/6
ostatní plocha o výměře 365 m2, parc. č. 1406/16 ostatní plocha o výměře 25 m2,
parc. č. 1406/17 ostatní plocha o výměře 42 m2, parc. č. 1409/17 ostatní plocha o
výměře 969 m2, parc. č. 1409/48 ostatní plocha o výměře 117 m2, parc. č. 1409/49
ostatní plocha o výměře 209 m2, parc. č. 1413/37 ostatní plocha o výměře 3.416 m2,
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parc. č. 1415/1 ostatní plocha o výměře 75 m2, parc. č. 1415/3 ostatní plocha o výměře
15 m2, parc. č. 1415/4 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 1416/1 ostatní plocha
o výměře 175 m2 a parc. č. 1416/2 ostatní plocha o výměře 189 m2, vše v katastrálním
území Rájec u Zábřeha, obec Rájec a pozemků parc. č. 1725/6 ostatní plocha
o výměře 2.142 m2, parc. č. 1733/1 ostatní plocha o výměře 1.005 m2, parc. č. 1766/1
ostatní plocha o výměře 931 m2, parc. č. 1766/2 ostatní plocha o výměře 27 m2
a parc. č. 1767 ostatní plocha o výměře 111 m2, vše v katastrálním území Zvole
u Zábřeha, obec Zvole, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek,
že současně s převáděnou pozemní komunikací budou převedeny do vlastnictví
Olomouckého kraje i všechny pozemky pod převáděnou pozemní komunikací, že
převáděná pozemní komunikace bude před uzavřením darovací smlouvy uvedena do
stavebně technického stavu odpovídajícího silnicím III. tříd, zejména provedením oprav
a údržby, a že součástí předávací dokumentace budou i údaje z pasportu
o příslušenství a vybavení převáděné pozemní komunikace. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. st. 306/3 zast. pl. o výměře 432 m2,
parc. č. 147/23 ost. pl. o výměře 428 m2 a parc. č. 147/26 ost. pl. o výměře 1 503 m2,
a části pozemku parc. č. 147/22 ost. pl. o výměře 354 m2, dle geometrického plánu
č. 313 – 52/2008 ze dne 3. 3. 2008 pozemek parc. č. 147/33 ost. pl. o výměře 354 m2,
vše v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého
kraje za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převod předmětných pozemků je v souladu
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého
kraje.
3.11.
bezúplatné nabytí stavebních objektů D 123 - přeložka silnice III/44025 a
D 209 - nadjezd silnice III/44025 v km 96,703, které se nachází na pozemcích
parc. č. 2237/23 orná půda, parc. č. 2237/14 orná půda, parc. č. 2236/5 ost. pl. a
parc. č. 2236/6 ost. pl., dále pozemku parc. č. 2237/23 orná půda o výměře 11 489 m2,
pozemku parc. č. 2236/5 ost. pl. o výměře 5 884 m2, pozemku parc. č. 2236/6 ost. pl.
o výměře 106 m2 a id. 3/4 pozemku parc. č. 2237/14 orná půda o výměře 1 693 m2,
vše v k.ú. a obci Milenov, vše z vlastnictví České republiky, z hospodaření Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, 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.
3.12.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5462/7 ost. pl. o výměře 1 400 m2, částí
pozemků parc. č. 5462/1 ost. pl. o výměře 22 m2, parc. č. 5462/3 ost. pl. o výměře
1 809 m2 a parc. č. 5462/8 ost. pl. o výměře 11 954 m2, dle geometrického plánu
č. 4701 – 89/2010 pozemky parc. č. 5462/1 díl „e“ o výměře 22 m2, parc. č. 5462/3 díl
„f“ o výměře 1 809 m2 a parc. č. 5462/8 díl „g“ o výměře 11 954 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 5462/8 ost. pl. o celkové výměře 13 785 m2, vše
v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví města Zábřehu, IČ: 00303640,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí město
Zábřeh a Olomoucký kraj rovným dílem. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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UZ/16/20/2010 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.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1212/2 ost. pl. o výměře 200 m2,
dle geometrického plánu č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/6
ost. pl. o výměře 200 m2 v k.ú. Runářov, obec Konice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
města Konice, IČ: 00288365, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 89 zahrada o výměře 153 m2, dle geometrického plánu
č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/7 ost. pl. o výměře 153 m2,
části pozemku parc. č. 92/1 ost. pl. o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 156506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/9 ost. pl. o výměře 53 m2 a části
pozemku parc. č. 1199/4 ost. pl. o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 156506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/8 ost. pl. o výměře 16 m2, vše
v k.ú. Runářov, obec Konice z vlastnictví města Konice, IČ: 00288365, 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.
2.2.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 921 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 103-506/2009 ze dne 25. 11. 2009 pozemky parc. č. 921/2 ost. pl. o výměře
364 m2, parc. č. 921/3 ost. pl. o výměře 160 m2, parc. č. 921/4 ost. pl. o výměře
29 m2, parc. č. 921/5 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 921/6 ost. pl. o výměře 460 m2
a parc. č. 921/7 ost. pl. o výměře 261 m2, vše v k.ú. a obci Březsko z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Březsko, IČ: 00599981, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1217 ost. pl. o výměře 182 m2
v k.ú. a v obci Březsko z vlastnictví obce Březsko, IČ: 00599981, 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.
2.3.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 738/1 ost. pl., parc. č. 772/2 ost. pl.
a parc. č. 775 ost. pl., dle geometrického plánu č. 950 – 675/2009 ze dne 10. 2. 2010
pozemky parc. č. 738/1 díly „f1 + h1“ o výměře 557 m2, parc. 772/2 díl „p“ o výměře
147 m2, parc. č. 775 díly „i + j + g + a“ o výměře 202 m2, parc. č. 738/1 díly „a1 + b1“
o výměře 72 m2, parc. č. 738/1 díly „d1 + e1“ o výměře 528 m2, parc. č. 738/1 díl „o“
o výměře 118 m2 a parc. č. 775 díly „l + m +n“ o výměře38 m2, částí pozemků 1938
ost. pl. a parc. č. 1937 ost. pl., dle geometrického plánu č. 965 – 675/2009 ze dne
10. 2. 2010 pozemky parc. č. 1938 díly „k + l“ o výměře 652 m2, parc. č. 1938 díly „n +
o“ o výměře 623 m2, parc. č. 1937 díl „t“ o výměře 37 m2, parc. č. 1938 díly „q + r + s“
o výměře 1 111 m2, parc. č. 1937 díl „u“ o výměře 1 024 m2, parc. č. 1937/2 o výměře
40 m2 a parc. č. 1937 díl „w“ o výměře 592 m2, vše v k.ú. a obci Náměšť na Hané, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Náměšť na Hané, IČ: 00299260, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků
parc. č. 774/1 ost. pl., parc. č. 774/2 ost. pl., parc. č. 777 ost. pl., parc. č. 771/1 ost. pl.,
parc. č. 772/1 ost. pl. a parc. č. 853/2 ost. pl., dle geometrického plánu č. 950 –
675/2009 ze dne 10. 2. 2010 pozemky parc. č. 774/1 díly „v + x“ o výměře 28 m2,
parc. č. 774/2 díly „t + w + y“ o výměře 218 m2, parc. č. 777 díl „i1“ o výměře 41 m2,
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parc. č. 771/1 díl „r“ o výměře 1 m2, parc. č. 772/1 díl „q“ o výměře 155 m2,
parc. č. 774/1 díly „d + e“ o výměře 1 m2, parc. č. 777 díly „b + c“ o výměře 45 m2
a parc. č. 853/10 o výměře 11 m2, částí pozemků parc. č. 1062 ost. pl. a
parc. č. 1063/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 965 – 675/2009 ze dne 10. 2. 2010
pozemky parc. č. 1062 díl „b“ o výměře 192 m2, parc. č. 1063/1 díl „c“ o výměře 1 m2,
parc. č. 1062 díly „i + x + f“ o výměře 44 m2 a parc. č. 1063/1 díly „g + h“ o výměře
39 m2, vše v k.ú. a obci Náměšť na Hané, vše z vlastnictví městyse Náměšť na Hané,
IČ: 00299260, 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 poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod parkoviště na části pozemku parc. č. 5770/3 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 1859 – 40090/2010 ze dne 18. 5. 2010 na části pozemku
parc. č. 5770/3 díl „d“ o výměře 981 m2, v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do
vlastnictví města Kojetína, IČ: 00301370, za podmínky, že současně bude realizováno
nabytí částí pozemků parc. č. 5770/1 ost. pl., parc. č. 5770/3 ost. pl. a parc. č. 5770/4
ost. pl., dle geometrického plánu č. 1859 –40090/2010 ze dne 18. 5. 2010 části
pozemků parc. č. 5770/1 díl „f“ o výměře 1 506 m2, parc. č. 5770/3 díl „g“ o výměře
901 m2 a parc. č. 5770/4 díl „h“ o výměře 1 134 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 5770/14 ost. pl. o výměře 3 541 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, vše z vlastnictví
města Kojetína, IČ: 00301370, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2980/3 ost. pl. o výměře 551 m2 a
v k.ú. a obci Tovačov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Tovačov,
IČ: 00302082, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
pozemků parc. č. 594/71 ost. pl. o výměře 634 m2, parc. č. 2960 ost. pl. o výměře
2 408 m2, a částí pozemků parc. č. 2959/3 ost. pl. a parc. č. 2959/4 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 1280 – 40410/2009 ze dne 11. 5. 2010 části pozemků
parc. č. 2959/3 díl „e“ o výměře 1 270 m2 a parc. č. 2959/4 díl „f“ o výměře 765 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2959/5 ost. pl. o výměře 2 035 m2, vše
v k.ú. a obci Tovačov, z vlastnictví města Tovačov, IČ: 00302082, 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 poplatky k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 572/1 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 287-96/2009 ze dne 5.11.2009 pozemky parc. č. 572/8 ost. pl. o výměře
761 m2, parc. č. 572/9 ost. pl. o výměře 1233 m2, parc. č. 572/10 ost. pl. o výměře
9 m2 a parc. č. 572/11 ost. pl. o výměře 18 m2, vše k.ú. a obci Hrubčice, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví obce Hrubčice, IČ: 00288284, za podmínky, že
současně bude realizování bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 554 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 287-96/2009 ze dne 5.11.2009 pozemek parc. č. 554/4 ost. pl.
o výměře 58 m2, části pozemku parc. č. 556/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 28796/2009 ze dne 5.11.2009 pozemek parc. č. 556/3 ost. pl. o výměře 7 m2, vše v k.ú.
a obci Hrubčice, vše z vlastnictví obce Hrubčice, IČ: 00288284, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné
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nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 747 ost. pl. o výměře 9 524 m2,
parc. č. 519/1 ost. pl. o výměře 1 277 m2, parc. č. 510/85 ost. pl. o výměře 49 m2,
parc. č. 510/86 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 1010 ost. pl. o výměře 14 049 m2,
parc. č. 527/1 ost. pl. o výměře 1 413 m2, parc. č. 1032 ost. pl. o výměře 3 775 m2,
parc. č. 734 ost. pl. o výměře 2 105 m2, parc. č. 953 ost. pl. o výměře 6 142 m2,
parc. č. 1063 ost. pl. o výměře 3 245 m2, parc. č. 1065 ost. pl. o výměře 658 m2 a
parc. č. 1065 ost. pl. o výměře 658 m2, vše v k.ú. a obci Želatovice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Želatovice, IČ: 00302287, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 736 ost. pl. o výměře 1 719 m2
v k.ú. a obci Želatovice z vlastnictví obce Želatovice, IČ: 00302287, 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 poplatky k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1229/1 ostatní plocha o výměře
226 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “p“ o výměře
226 m2, částí pozemku parc. č. 1239/1 ostatní plocha o celkové výměře 36 m2, dle
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díly “q“ o výměře 2 m2, „r“
o výměře 10 m2 a „s“ o výměře 24 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1229/3
ostatní plocha o výměře 262 m2, částí pozemku parc. č. 1239/1 ostatní plocha
o celkové výměře 187 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne
18. 10. 2009 díly “e“ o výměře 5 m2, „g“ o výměře 86 m2, “b“ o výměře 23 m2, “d“
o výměře 8 m2, “l“ o výměře 46 m2, “o“ o výměře 19 m2, části pozemku
parc. č. 1243/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, dle geometrického plánu č. 495104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “l1“ o výměře 69 m2, části pozemku parc. č. 1245
ostatní plocha o výměře 651 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18.
10. 2009 díl “k1“ o výměře 651 m2, a pozemků parc. č. 1239/4 ostatní plocha o výměře
4 m2, parc. č. 1243/5 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č. 1243/6 ostatní plocha o
výměře 392 m2, parc. č. 1243/7 ostatní plocha o výměře 276 m2, parc. č. 1243/8
ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 1243/9 ostatní plocha o výměře 38 m2,
parc. č. 1243/10 ostatní plocha o výměře 50 m2, parc. č. 1245/2 ostatní plocha
o výměře 77 m2, parc. č. 1245/3 ostatní plocha o výměře 105 m2, parc. č. 1245/4
ostatní plocha o výměře 372 m2 a parc. č. 1245/6 ostatní plocha o výměře 193 m2, vše
v k.ú. a obci Tršice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Tršice, IČ: 00299588,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku
parc. č. 262/3 zahrada o výměře 599 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze
dne 18. 10. 2009 díl “b1“ o výměře 599 m2, části pozemku parc. č. 1006/14 zahrada
o výměře 59 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “c1“
o výměře 59 m2, části pozemku parc. č. 1236 ostatní plocha o výměře 230 m2, dle
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “z“ o výměře 230 m2 a
části pozemku parc. č. 1419 ostatní plocha o výměře 37 m2, dle geometrického plánu
č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “a1“ o výměře 37 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 262/3 ostatní plocha o výměře 924 m2, části pozemku parc. č. 154/1
ostatní plocha o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne
18. 10. 2009 díl “v“ o výměře 61 m2, části pozemku parc. č. 174 zahrada o výměře
58 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “w“ o výměře
58 m2, části pozemku parc. č. 1229/1 ostatní plocha o výměře 905 m2, dle
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “t“ o výměře 905 m2,
části pozemku parc. č. st. 230 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 0,23 m2, dle
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “m1“ o výměře 0,23 m2,
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části pozemku parc. č. st. 289 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, dle
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “u“ o výměře 17 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1229/1 ostatní plocha o výměře 1 041 m2,
části pozemku parc. č. 1231 ostatní plocha o výměře 40 m2, dle geometrického plánu
č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “y“ o výměře 40 m2, částí pozemku
parc. č. 1229/1 ostatní plocha o celkové výměře 61 m2, dle geometrického plánu
č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díly “h“ o výměře 60 m2 a „i“ o výměře 1 m2, části
pozemku parc. č. 1232/1 ostatní plocha o výměře 23 m2, dle geometrického plánu
č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “k“ o výměře 23 m2, části pozemku
parc. č. 1006/6 ostatní plocha o výměře 148 m2, dle geometrického plánu č. 495104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “d1“ o výměře 148 m2, části pozemku parc. č. 1006/8
orná půda o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne
18. 10. 2009 díl “e1“ o výměře 7 m2, vše v k.ú. a obci Tršice, vše z vlastnictví obce
Tršice, IČ: 00299588, vše 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. Obec Tršice převezme veškerá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřené dne 17. 9. 2009 mezi
Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací, jako budoucím povinným a Jiřím Vybíralem jako budoucím oprávněným na
část pozemku parc. č. 1243/3, nyní mj. na pozemek parc. č. 1243/7 ost. pl. o výměře
276 m2, v k.ú. a obci Tršice, spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní
přípojky.
2.9.
bezúplatný převod částí stavebního objektu SO 01 Komunikace (gabionové
zdi, silniční obruby, odvodňovací žlaby) a částí stavebního objektu SO 02 Protihlukové
stěny (1x vlevo po směru staničení v km 0,143 až 0,175, 1x vpravo v km 0,182-0,198,
1x vpravo v km 0,166-0,181), vše vybudované v rámci investiční akce „Silnice II/436
Tršice – průtah“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Tršice,
IČ: 00299588, za podmínek dle důvodové zprávy.
2.10.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemní komunikace, nyní silnice č. II/436, v délce cca 0,100 km na pozemku
parc. č. 1245 v k.ú. a obci Tršice od křižovatky se silnicí č. III/43619 (uzel 2511A022)
po novou křižovatku v místě původní trasy silnice č. II/436 a nově vybudované přeložky
silnice č. II/436 se všemi součástmi a příslušenstvím, mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a obcí Tršice, IČ: 00299588, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci
rozhodnutí o vyřazení předmětné komunikace ze silniční sítě.
2.11.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 416/2 ostatní plocha o celkové
výměře 204 m2, dle geometrického plánu č. 167-562/2009 ze dne 14. 9. 2009
pozemky parc. č. 416/15 ostatní plocha o výměře 88 m2 a parc. č. 416/16 ostatní
plocha o výměře 116 m2, částí pozemku parc. č. 1383 ostatní plocha o celkové výměře
144,35 m2, dle geometrického plánu č. 183-573/2009 ze dne 14. 9. 2009 díl „a“
o výměře 8 m2, díl „m“ o výměře 0,35 m2, díl „c“ o výměře 5 m2, díl „b“ o výměře
25 m2 a díl „f“ o výměře 106 m2, vše v k.ú. a obci Čelčice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Čelčice, IČ: 00288136, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1386 ostatní plocha
o výměře 158 m2, dle geometrického plánu č. 183-573/2009 ze dne 14. 9. 2009 díl „e“
o výměře 158 m2, a části pozemku parc. č. 1381 ostatní plocha o výměře 163 m2, dle
geometrického plánu č. 183-573/2009 ze dne 14. 9. 2009 díl „d“ o výměře 163 m2, vše
v k.ú. a obci Čelčice, vše z vlastnictví obce Čelčice IČ: 00288136, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
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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.
2.12.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 593 ostatní plocha o celkové
výměře 63 m2, dle geometrického plánu č. 229-560/2009 ze dne 20. 5. 2009 pozemky
parc. č. 593/4 ostatní plocha o výměře 22 m2, parc. č. 593/5 ostatní plocha o výměře
9 m2 a parc. č. 593/6 ostatní plocha o výměře 32 m2, vše v k.ú. a obci Čehovice, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Čehovice, IČ: 00288101, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1015 orná půda
o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 228-559/2009 ze dne 26. 5. 2009
pozemek parc. č. 1548/5 ostatní plocha o výměře 29 m2, vše v k.ú. a obci Čehovice,
vše z vlastnictví obce Čehovice, IČ: 00288101, 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.
2.13.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 875/3 ostatní plocha o výměře
26 m2, dle geometrického plánu č. 338-563/2009 ze dne 26. 5. 2009 pozemek
parc. č. 875/18 ostatní plocha o výměře 26 m2, částí pozemku parc. č. 872/1 ostatní
plocha o celkové výměře 1,08 m2, dle geometrického plánu č. 340-564/2009 ze dne
25. 5. 2009 díl „c“ o výměře 1 m2 a díl „d“ o výměře 0,08 m2, částí pozemku
parc. č. 875/1 ostatní plocha o celkové výměře 3 415 m2, dle geometrického plánu
č. 339-573/2009 ze dne 6. 10. 2009 pozemky parc. č. 875/22 ostatní plocha o výměře
133 m2, parc. č. 875/23 ostatní plocha o výměře 1 093 m2, parc. č. 875/24 ostatní
plocha o výměře 1 703 m2, parc. č. 875/29 ostatní plocha o výměře 61 m2,
parc. č. 875/31 ostatní plocha o výměře 353 m2, parc. č. 875/34 ostatní plocha
o výměře 72 m2, vše v k.ú. a obci Klenovice na Hané, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Klenovice na Hané, IČ: 00288349, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 450/30 ostatní plocha o výměře
30 m2, dle geometrického plánu č. 338-563/2009 ze dne 26. 5. 2009 pozemek
parc. č. 875/17 ostatní plocha o výměře 30 m2, části pozemku parc. č. 865/1 ostatní
plocha o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 340-564/2009 ze dne 25. 5. 2009
díl „b“ o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 161 ostatní plocha o výměře 925 m2, dle
geometrického plánu č. 340-564/2009 ze dne 25. 5. 2009 díl „f“ o výměře 925 m2, části
pozemku parc. č. 865/2 ostatní plocha o výměře 102 m2, dle geometrického plánu
č. 340-564/2009 ze dne 25. 5. 2009 díl „g“ o výměře 102 m2, části pozemku
parc. č. 868/3 ostatní plocha o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 339-573/2009
ze dne 6. 10. 2009 pozemek parc. č. 875/21 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. a
obci Klenovice na Hané, vše z vlastnictví obce Klenovice na Hané, IČ: 00288349, 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.
2.14.
bezúplatný převod stavebního objektu SO 106 D2 Ostrůvek pro přecházení a
autobusové zálivy v Klenovicích z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce
Klenovice na Hané, IČ: 00288349.
2.15.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 5671/3 ostatní plocha o výměře
120 m2, dle geometrického plánu č. 1817-634/2009 ze dne 30. 9. 2009 díl “a“ o výměře
120 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Kojetín,
IČ: 00301370, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí
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pozemku parc. č. 5760/1 ostatní plocha o výměře 70 m2, dle geometrického plánu
č. 1816-569/2009 ze dne 13. 10. 2009 díl “b+h“ o výměře 70 m2, části pozemku
parc. č. 5761 ostatní plocha o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 1816569/2009 ze dne 13. 10. 2009 díl “e“ o výměře 3 m2 a části pozemku parc. č. 5693/1
ostatní plocha o výměře 23 727 m2, dle geometrického plánu č. 1816-569/2009 ze dne
13. 10. 2009 díl “i“ o výměře 23 727 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 5693/1 ostatní plocha o výměře 23 800 m2, části pozemku parc. č. 5671/2
ostatní plocha o výměře 8 990 m2 a části pozemku parc. č. 1332/3 ostatní plocha
o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 1616-571/2009 ze dne 29. 5. 2009 díl “c“
o výměře 8 990 m2 a díl “b“ o výměře 13 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 5671/2 ostatní plocha o výměře 9 003 m2, části pozemku parc. č. 5746/1
ostatní plocha o výměře 5 773 m2 a části pozemku parc. č. 5749 ostatní plocha
o výměře 23 m2, dle geometrického plánu č. 1615-570/2009 ze dne 29. 5. 2009 díl “j“
o výměře 5 773 m2 a díl “c“ o výměře 23 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 5746/1 ostatní plocha o výměře 5 796 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, vše
z vlastnictví města Kojetín, IČ: 00301370, 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.
2.16.
bezúplatný převod stavebních objektů SO 114 D2 Úprava přechodu v Kojetíně
a SO 114 D4 Úprava přechodu v Kojetíně z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví města Kojetín, IČ: 00301370.
2.17.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 625/5 ost. pl. o výměře 73 m2, dle
geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek parc. č. 625/5
ost. pl. o výměře 73 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 699/45 ost. pl. o výměře
2 047 m2, dle geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek
parc. č. 699/45 ost. pl. o výměře 2 047 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedené
nemovitosti. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.18.
bezúplatný převod budovy č. p. 406, Přerov I – Město, objektu k bydlení na
pozemku parc. č. 731 zast. pl., pozemků parc. č. 731 zast. pl. o výměře 416 m2 a
parc. č. 732 ost. pl. o výměře 877 m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou (zastřešený vstup do suterénu) a
venkovními úpravami, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, do vlastnictví statutárního města
Přerova, IČ: 00301825, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
budovy č. p. 800, Přerov I –Město, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1251 zast. pl. a
pozemku parc. č. 1251 zast. pl. o výměře 2349 m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména venkovními úpravami, z vlastnictví statutárního
města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, 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.
2.19.
uzavření dohody o závazkovém předkupním právu pro statutární město Přerov
mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Přerov k budově č. p. 800, Přerov I –
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Město, objekt k bydlení na pozemku parc. č. 1251 zast. pl. a pozemku parc. č. 1251
zast. pl. o výměře 2349 m2, vše v k.ú. a obci Přerov za kupní cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ke dni doručení nabídky statutárnímu
městu Přerov. Dohoda o předkupním právu bude uzavřena současně s darovací
smlouvou.
2.20.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 3 ost. pl. o výměře 155 m2 v k.ú. Zdětín
na Moravě, obec Zdětín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Zdětín, IČ: 00600105,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků
parc. č. 1009/2 ost. pl. o výměře 17 456 m2, parc. č. 1009/3 ost. pl. o výměře
18 115 m2, parc. č. 1010 ost. pl. o výměře 305 m2, parc.č. 1011 ost. pl. o výměře
1 619 m2, parc. č. 1012/4 ost. pl. o výměře 1 704 m2 a parc.č. 1012/5 ost. pl. o výměře
12 874 m2, vše v k.ú. Zdětín na Moravě, obec Zdětín, vše z vlastnictví obce Zdětín,
IČ: 00600105, 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.
2.21.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 997/1 ost. pl. a parc. č. 1111
ost. pl., dle geometrického plánu č. 247 – 299/2009 ze dne 4. 11. 2009 pozemky
parc. č. 997/13 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 997/14 ost. pl. o výměře 256 m2,
parc. č. 997/15 ost. pl. o výměře 770 m2, parc. č. 997/16 ost. pl. o výměře 56 m2,
parc. č. 997/17 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č. 997/18 ost. pl. o výměře 785 m2,
parc. č. 997/19 ost. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 997/20 ost. pl. o výměře 62 m2,
parc. č. 997/21 ost. pl. o výměře 153 m2, parc. č. 997/22 ost. pl. o výměře 89 m2,
parc. č. 1111/8 ost. pl. o výměře 770 m2, parc. č. 1111/9 ost. pl. o výměře 234 m2,
parc. č. 1111/10 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 1111/11 ost. pl. o výměře 342 m2,
parc. č. 1111/12 ost. pl. o výměře 45 m2 a parc. č. 1111/13 ost. pl. o výměře 63 m2,
vše v k.ú. a obci Niva, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Niva,
IČ: 00288519, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí
pozemků parc. č. st. 11 zast. pl., parc. č. 59/1 zahrada, parc. č. 795/6 ost. pl.,
parc. č. 1100/1 ost. pl., parc. č. 1100/13 ost. pl., parc. č. 1100/21, parc. č. 1101/24 ost.
pl., parc. č. 1102/1 ost. pl., parc. č. 1102/4 ost. pl., parc. č. 1102/10 ost. pl. a
parc. č. 1103/13 ost. pl., dle geometrického plánu č. 247 – 299/2009 ze dne
4. 11. 2009 pozemky parc. č. 1126 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 59/1 ost. pl.
o výměře 63 m2, parc. č. 795/16 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 1100/42 ost. pl.
o výměře 16 m2, parc. č. 1100/13 ost. pl. o výměře 84 m2, parc. č. 1100/43 ost. pl.
o výměře 13 m2, parc. č. 1101/26 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 1102/33 ost. pl.
o výměře 11 m2, parc. č. 1102/34 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1102/35 ost. pl.
o výměře 269 m2, parc. č. 1102/36 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 1102/37 ost. pl.
o výměře 118 m2 a parc. č. 1103/86 ost. pl. o výměře 13 m2, vše v k.ú. a obci Niva,
vše z vlastnictví obce Niva, IČ: 00288519, 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.
2.22.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 1664/5 ost. pl. o výměře 899 m2,
parc. č. 1664/6 ost. pl. o výměře 92 m2, parc. č. 1664/7 ost. pl. o výměře 131 m2,
parc. č. 1664/8 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 1664/9 ost. pl. o výměře 24 m2,
parc. č. 1664/10 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 1664/11 ost. pl. o výměře 58 m2,
parc. č. 1664/12 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 1664/13 ost. pl. o výměře 4 m2,
parc. č. 1664/14 ost. pl. o výměře 31 m2, parc. č. 1664/15 ost. pl. o výměře 1 m2
a parc. č. 1692/2 ost. pl. o výměře 17 m2, částí pozemku parc. č. 1692/1 ost. pl., dle
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geometrického plánu č. 363-94/2009 ze dne 18.1.2010 pozemky parc. č. 1692/3
ost. pl. o výměře 892 m2, parc. č. 1692/4 ost. pl. o výměře 1187 m2, parc. č. 1692/5
ost. pl. o výměře 91 m2 a parc. č. 1692/6 ost. pl. o výměře 276 m2, a dále částí
pozemku parc. č. 1698 ost. pl., dle geometrického plánu č. 347-107/2008 ze dne
24. 9. 2008 pozemek parc. č. 1698/2 ost. pl. o výměře 736 m2, parc. č. 1698/3 ost. pl.
o výměře 154 m2, parc. č. 1698/4 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 1698/5 ost. pl.
o výměře 22 m2, parc. č. 1698/6 ost. pl. o výměře 265 m2, parc. č. 1698/7 ost. pl.
o výměře 30 m2 a parc. č. 1698/8 ost. pl. o výměře 124 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice
u Přerova, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Pavlovice u Přerova,
IČ: 00301710, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
pozemků parc. č. 1729/6 ost. pl. o výměře 16 m2, parc. č. 1729/7 ost. pl. p výměře
174 m2, parc. č. 161/6 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc.č. 1424/4 ost. pl. o výměře
216 m2, části pozemku parc.č. 1675/2 ost. pl., dle geometrického plánu č. 364743/2009 ze dne 23.11.2009 pozemek parc. č. 1675/2 ost. pl. o výměře 663 m2, vše
v k.ú. a obci Pavlovice na Hané, vše z vlastnictví obce Pavlovice u Přerova,
IČ: 00301710, 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.
2.23.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2980/1 ost. pl. o výměře 616 m2,
dle geometrického plánu č. 1344 – 10/2010 ze dne 18. 1. 2010 pozemek
parc. č. 2980/6 ost. pl. o výměře 616 m2, a části pozemku parc. č. 1722/1 ost. pl.
o výměře 34 m2, dle geometrického plánu č. 1327 – 216/2009 ze dne 11. 11. 2009
pozemek parc. č. 1722/1 díl „a“ o výměře 34 m2, vše v k.ú. a obci Bludov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Bludov, IČ: 00302368, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2989/1 ost. pl. o výměře 4 633 m2
a části pozemku parc. č. 1722/2 ost. pl. o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č.
1327 – 216/2009 ze dne 11. 11. 2009 pozemek parc. č. 1722/7 ost. pl. o výměře 2 m2,
vše v k.ú. a obci Bludov z vlastnictví obce Bludov, IČ: 00302368, 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 poplatky k návrhům na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.24.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 341 ost. pl. o výměře 189 m2, dle
geometrického plánu č. 327 – 1999/2010 ze dne 22. 4. 2010 pozemek parc. č. 341 díl
„a“ o výměře 189 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 310 ost. pl. o celkové
výměře 4 538 m2, v k.ú. a obci Vrchoslavice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Vrchoslavice, IČ: 00288942, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 373 zahrada o výměře 228 m2, dle
geometrického plánu č. 322 – 40367/2009 ze dne 18. 1. 2010 pozemek parc. č. 373/2
zahrada o výměře 228 m2, v k.ú. a obci Vrchoslavice, z vlastnictví obce Vrchoslavice,
IČ: 00288942, 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 poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Darovací smlouvy budou uzavřeny současně se smlouvou o zřízení věcného břemene
na částech pozemků parc. č. 365 zast. pl. a parc. č. 373 zahrada v k.ú. a obci
Vrchoslavice, spočívajícího v právu umístění a provozování kanalizace na
(v) předmětných pozemcích, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a obcí Vrchoslavice jako oprávněným z věcného břemene.
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2.25.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 453/1 ostatní plocha o celkové
výměře 382 m2, dle geometrického plánu č. 262-761/2008 ze dne 11. 12. 2009 díl „f“
o výměře 247 m2 a díl „b“ o výměře 135 m2, části pozemku parc. č. 454/1 ostatní
plocha o celkové výměře 544 m2, dle geometrického plánu č. 262-761/2008 ze dne
11. 12. 2009 díl „d“ o výměře 125 m2, díl „c“ o výměře 146 m2 a pozemku
parc. č. 454/3 ostatní plocha o výměře 273 m2, vše v k.ú. Blatec, obec Blatec, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Blatec, IČ: 00635367, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 286 ostatní
plocha o výměře 234 m2, dle geometrického plánu č. 262-761/2008 ze dne
11. 12. 2009 díl „e“ o výměře 234 m2, a části pozemku parc. č. 297/9 ostatní plocha
o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 262-761/2008 ze dne 11. 12. 2009 díl „a“
o výměře 7 m2, vše v k.ú. Blatec, obec Blatec, vše z vlastnictví obce Blatec,
IČ: 00635367, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

UZ/16/21/2010 Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem
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 sloučení Základní školy Vlčice a Základní školy Jeseník, Fučíkova
312, s účinností od 1. 1. 2011, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1

3.

s c h v a l u j e text dodatku ke zřizovací listině dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

4.

ukládá
realizovat úkony související s racionalizací školských příspěvkových
organizací dle bodu 2 usnesení a s textem dodatku ke zřizovací listině dle bodu
3 usnesení

O: Rada Olomouckého kraje
T: 10. 12. 2010

UZ/16/22/2010 Podpora profesionálních divadel a stálých
orchestrů v Olomouckém kraji v roce 2010

symfonických

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 dotace Moravskému divadlu Olomouc, příspěvkové
organizaci ve výši 1.392.000,- Kč, Moravské filharmonii Olomouc, příspěvkové
organizaci ve výši 304.000,- Kč a Divadlu Šumperk s.r.o. ve výši 304.000,- Kč na
realizaci aktivit majících regionální charakter dle důvodové zprávy a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

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

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana

UZ/16/23/2010 Příspěvek Olomouckého kraje na zajištění oslav státních svátků
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 poskytnutí příspěvků statutárnímu městu Přerov, městu Prostějov,
městu Šumperk a městu Jeseník na zajištění oslav státního svátku 28. října, a to ve
výši 192.000,- Kč pro každé z jmenovaných měst dle důvodové zprávy a návrh
smlouvy o poskytnutí příspěvku dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

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

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana

UZ/16/24/2010 Dotace z Programu podpory kultury a památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové
péče v Olomouckém kraji v roce 2010 dle upravené důvodové zprávy

UZ/16/25/2010 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 obcím Drozdov ve výši
1 028 000,- Kč,
obci Jezernice ve výši 346 000,- Kč, obci Prosenice ve
výši 134 000, Kč, obci Pavlovice u Kojetína ve výši 500 000,- Kč a obci Svésedlice ve
výši 103 702,- 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 dotace dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí účelové finanční dotace mezi
Olomouckým krajem a příjemci dle bodu 2 usnesení a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace obcím dle
bodu 4 usnesení

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
6.

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

7.

u k l á d á informovat obec Tvorovice o neposkytnutí dotace

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
T: 10. 12. 2010

UZ/16/26/2010 Poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje na
spolufinancování akcí zařazených do programu Výstavba
a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
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 dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši
7 390 000,- Kč na spolufinancování realizace akce "Prostějov zlepšení infrastruktury
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kanalizace"
firmě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26,
PSČ 79601 Prostějov, IČ: 49451723 dle důvodové zprávy
3.

s c h v a l u j e návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši
450 000,- Kč na spolufinancování realizace akce "Lipová Lázně pod nádražím" firmě
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248, PSČ 79001 Jeseník,
IČ: 65138066 dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem
a příjemci dle bodu 2 a 3 usnesení a dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

5.

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

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/16/27/2010 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením (aktualizované vydání 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 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením (aktualizované vydání 2010)

UZ/16/28/2010 Záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje
k příspěvkové organizaci Domov Alfreda Skeneho Pavlovice
u Přerova na statutární město Přerov
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

n e a k c e p t u j e nabídku úplatného převodu nemovitého majetku v k.ú. Pavlovice
u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje,
a to pozemek p.č.st. 120 zast.pl. o výměře 255 m2 a objekt občanské vybavenosti bez
č.p./č.e. na pozemku p.č. st.120, pozemek p.č.st. 122 zast.pl. o výměře 910 m2
a objekt občanské vybavenosti č.p. 95 příslušné k obci Pavlovice u Přerova na
pozemku p.č.st.122, pozemek p.č.st. 123 zast.pl. o výměře 56 m2, pozemek p.č.st. 124
zast.pl. o výměře 1.597 m2 a objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku
p.č. st. 124, pozemek p.č. st. 125 zast.pl. o výměře 230 m2 a objekt občanské
vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 125, pozemek p.č. 253/1 ostatní plocha o
výměře 40.459 m2 a pozemek p.č. 253/14 zahrada o výměře 19.562 m2, vše v k.ú.
Pavlovice u Přerova, dle důvodové zprávy

3.

ukládá
informovat primátora statutárního města Přerov o výsledku jednání
Zastupitelstva Olomouckého kraje dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
T: 10. 12. 2010

UZ/16/29/2010 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví
pro rok 2010 – vyhodnocení druhého 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 příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

22

UZ/16/30/2010 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/16/31/2010 Poskytnutí finančního příspěvku vítězným obcím v krajském
kole soutěže Vesnice roku 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e předložený návrh na poskytnutí finančního příspěvku obcím
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010 dle upravené důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavřít darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a oceněnými
obcemi dle bodu 2 usnesení

4.

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

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

UZ/16/32/2010 Příprava
nových
projektů
Olomouckého
spolufinancovaných z evropských a národních fondů

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 financování přípravy projektů dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1

UZ/16/33/2010 Projekty spolufinancované z evropských a národních 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

UZ/16/34/2010 Aktualizace plánu investičních akcí z oblasti zdravotnictví na
rok 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e aktualizaci plánu investičních akcí z oblasti zdravotnictví na rok 2010
dle důvodové zprávy
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UZ/16/35/2010 Zprávy Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e výsledek provedených kontrol

UZ/16/36/2010 Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro
Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na
rok 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje pro
Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2010 pro žadatele
č. 8 – 10 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a uzavření smluv s těmito žadateli

3.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli
č. 8 – 10 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/16/37/2010 Neinvestiční dotace pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje na pokrytí mimořádných výdajů
v souvislosti s povodněmi 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 rozdělení neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje na pokrytí mimořádných výdajů v souvislosti s povodněmi
2010 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

UZ/16/38/2010 Poskytnutí pomoci formou daru povodní postiženým krajům
Libereckému a Ústeckému
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 daru hasičské techniky Libereckému kraji, IČ: 70891508,
ve výši 290.148 Kč formou darovací smlouvy dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí daru hasičské techniky Ústeckému kraji, IČ: 70892156,
ve výši 183.570 Kč formou darovací smlouvy dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého
Libereckému kraji IČ: 70891508, ve výši 100.000 Kč dle důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Ústeckému
kraji, IČ: 70892156, ve výši 350.000 Kč dle důvodové zprávy

6.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí věcných a finančních darů
z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodů 2 až 5 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
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UZ/16/39/2010 Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok
2010 - 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 rozdělení neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010 - II. etapa dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy

UZ/16/40/2010 Porušení rozpočtové kázně obcí Pňovice
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 zaplatit odvod peněžních
IČ:00635731 ve výši 40.000,- Kč, dle důvodové zprávy

3.

p r o m í j í povinnost zaplatit penále obci Pňovice, IČ: 00635731 v plné výši
12.280,- Kč, dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á informovat o prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků obci
Pňovice, IČ: 00635731 ve výši 40.000,- Kč a o prominutí povinnosti zaplatit penále obci
Pňovice , IČ: 00635731 v plné výši 12.280,- Kč, dle důvodové zprávy

prostředků

obci

Pňovice,

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

UZ/16/41/2010 Volba přísedících Krajského soudu v Brně
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

zvolilo
Stanislava Hrbka
Ing. Jitku Krulovou
přísedícími Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let v návaznosti na končící funkční
období

3.

u k l á d á zaslat Krajskému soudu v Brně
Olomouckého kraje potvrzující volbu přísedících

výpis

usnesení

Zastupitelstva

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

UZ/16/42/2010 Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e znění Jednacího řádu Zastupitelstva Olomouckého kraje dle návrhu
předloženého v Příloze č. 1 důvodové zprávy s účinností od 25. 9. 2010
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3.

u k l á d á zveřejnit nový Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje na
internetových stránkách Olomouckého kraje

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

UZ/16/43/2010 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

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

a) Zápis z 9. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 2. 6. 2010
b) Zápis z 11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 6. 2010

UZ/16/44/2010 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 z 8. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 14. 4. 2010
b) Zápis z 9. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 26. 5. 2010

UZ/16/45/2010 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
programu "Škola podporující zdraví" v Olomouckém kraji pro
rok 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
programu „Škola podporující zdraví“ v Olomouckém kraji na rok 2010 mezi
Olomouckým krajem a Základní školou v Kojetíně, se sídlem Svatopluka Čecha 586,
752 01 Kojetín, IČ: 61985589, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
programu „Škola podporující zdraví“ v Olomouckém kraji na rok
Olomouckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou Jindřichov,
organizace, se sídlem Jindřichov 18, PSČ 788 23, IČ: 70994366, dle
důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
programu „Škola podporující zdraví“ v Olomouckém kraji na rok 2010 mezi
Olomouckým krajem a Základní školou Plumlov, okres Prostějov, příspěvková
organizace, se sídlem Rudé armády 300, 798 03 Plumlov, IČ: 65765478, dle Přílohy
č. 3 důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
programu „Škola podporující zdraví“ v Olomouckém kraji na rok 2010 mezi
26

na podporu
2010 mezi
příspěvková
Přílohy č. 2

Olomouckým krajem a Základní školou Pivín, okres Prostějov, příspěvková organizace,
se sídlem Pivín 170, PSČ 798 24, IČ: 75022761, dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy
6.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
programu „Škola podporující zdraví“ v Olomouckém kraji na rok 2010 mezi
Olomouckým krajem a Základní školou Mohelnice, se sídlem Vodní 27, 789 85
Mohelnice, IČ: 00852937, dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy

7.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
programu „Škola podporující zdraví“ v Olomouckém kraji na rok 2010 mezi
Olomouckým krajem a Základní školou Šumperk, 8. května 63, se sídlem 8. května 63,
787 01 Šumperk, IČ: 00852317, dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy

8.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu
programu „Škola podporující zdraví“ v Olomouckém kraji na rok 2010 mezi
Olomouckým krajem a Mateřskou školou Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková
organizace, se sídlem Školní 367, 751 14 Dřevohostice, IČ: 71004815, dle Přílohy č. 7
důvodové zprávy

9.

ukládá podepsat
4, 5, 6, 7, 8 usnesení

jednotlivé smlouvy o poskytnutí příspěvku dle bodu 2, 3,

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana

UZ/16/46/2010 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 3. výzev globálních
grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
seznam grantových projektů doporučených k obdržení finanční
podpory dle Přílohy č. 2 – 4 důvodové zprávy

3.

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

4.

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

5.

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

6.

zmocňuje
Ing. Pavla Sekaninu, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, k
uzavření a podpisu „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli
grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2 – 4
důvodové zprávy

UZ/16/47/2010 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 2. výzvy globálního
grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – oblast podpory 3.2
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
seznam grantových projektů doporučených k obdržení finanční
podpory dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
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3.

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

4.

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

5.

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

6.

zmocňuje
Ing. Pavla Sekaninu, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, k
uzavření a podpisu „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli
grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy

UZ/16/48/2010 Olomouc region Card – zajištění dalšího fungování projektu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 310 700 Kč RNDr. Ivanu Markovi,
Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 44903383

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem
a RNDr. Ivanem Markem, Železniční 469/4, 779 00
Olomouc - Chválkovice,
IČ: 44903383, 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/16/49/2010 Přijetí daru Karlovarského kraje - uniforem PS II a jejich
rozdělení obcím 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 rozdělení daru Karlovarského kraje (uniforem) obcím Olomouckého
kraje dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t darovací smlouvy s obcemi Olomouckého kraje dle bodu
2 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UZ/16/50/2010 Financování složek integrovaného záchranného systému
a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
4.

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

5.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
České republice - Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje, IČ: 72051795, ve
výši 800.000 Kč dle důvodové zprávy

6.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
České republice - Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČ: 70885940
ve výši 1.930.000 Kč dle důvodové zprávy
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7.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě
Olomouckého kraje ve výši 550.000 Kč dle důvodové zprávy

8.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Horské službě ČR, o.p.s. oblast Jeseníky, IČ: 27467759 ve výši 170.000 Kč dle
důvodové zprávy

9.

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

10.

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace jednotkám sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje, které zasahovaly při řešení následků
povodní v květnu a červnu 2010 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

11.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje dle bodů 2 - 6 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

V Olomouci dne 24. 9. 2010

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

RNDr. Ivan Kosatík
náměstek hejtmana
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