USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 13. 12. 2010
UZ/17/1/2010

Zahájení, volba pracovních
schválení programu zasedání

komisí

a

ověřovatelů

zápisu,

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e upravený program 17. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 13. 12. 2010

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
1.

UZ/17/2/2010

Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

bere na vědomí
a) zánik mandátu člena Zastupitelstva Olomouckého kraje - odstoupení z funkce, MUDr.
Jitky Chalánkové ke dni 6. října 2010
b) složení slibu novým členem Zastupitelstva Olomouckého kraje panem Leošem
Hannigem

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
1.1.

UZ/17/3/2010

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 18. 11. 2010

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
2.

UZ/17/4/2010

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

na

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
3.

UZ/17/5/2010

Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke
smlouvám

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 ke Smlouvám o realizaci grantového projektu v rámci
globálních grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro
1

konkurenceschopnost dle důvodové zprávy
3.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.04 „Zvyšování kvality ve vzdělávání
v Olomouckém kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s příjemcem Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická,
Olomouc, Božetěchova 3, dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky ke Smlouvám o realizaci grantového projektu
v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle bodu 2 a 3 usnesení

O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
4.1.

UZ/17/6/2010

Prodloužení termínu vrácení půjčky pro obec Bílá Voda – dodatek
ke smlouvě

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 prodloužení termínu splatnosti bezúročné půjčky obci Bílá Voda do
31. 10. 2011 dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi Olomouckým krajem
a obcí Bílá Voda, IČ: 00302341 ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č.1 ke smlouvě o půjčce s obcí Bílá Voda

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
4.2.

UZ/17/7/2010

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

3.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění všech rozpočtových změn,
týkajících se rozpočtu Olomouckého kraje v období do 31. 12. 2010

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.1.

UZ/17/8/2010

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 2

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.1.1.

UZ/17/9/2010

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.2.

UZ/17/10/2010 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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.2.1.

UZ/17/11/2010 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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.3.

UZ/17/12/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvky ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2010 - úprava
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) úpravu příspěvků ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2010 dle
důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.4.
3

UZ/17/13/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - žádost města Kostelec na
Hané
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 prodloužení termínu splatnosti bezúročné půjčky města Kostelec na
Hané do 30. 4. 2011 dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.5.

UZ/17/14/2010 Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2010

-

Významné

projekty

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 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.6.

UZ/17/15/2010 Rozpočet Olomouckého
k 31. 10. 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. 10. 2010

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.7.

UZ/17/16/2010 Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou v roce 2011
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě na
rok 2011 dle bodu 3 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravní obslužnosti území kraje dle
bodu 6 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.

UZ/17/17/2010 Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnou
železniční osobní dopravou v roce 2011
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozsah základní dopravní obslužnosti v regionální železniční osobní
dopravě na rok 2011 dle bodu 3 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravní obslužnosti
území kraje dle bodu 5 důvodové zprávy
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Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
7.

UZ/17/18/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2011 v předložené podobě,
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu tabulky bilance příjmů,
výdajů a financování dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy;
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy
č. 3b důvodové zprávy,
d) na rok 2011 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální
částkou ve výši 150,- Kč/1 hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů),
e)
Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2011 dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy,
f) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a důvodové
zprávy,
g) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b důvodové
zprávy,
h) poskytnutí příspěvku vysokým školám se sídlem na území Olomouckého kraje dle
Přílohy č. 5c důvodové zprávy,

3.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje,
k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu
a státních fondů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody
příspěvkovým organizacím zřizovaných Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého
kraje a k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním,
b) k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých resortních oblastí
a k rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi jednotlivými resortními oblastmi do
výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy,
c) ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad
Olomouckého kraje,
d) k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání, které budou poukazovány
zálohově školským příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje
a příspěvkovým organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem,
e) k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích čerpání z úvěrového rámce
u České spořitelny, a.s. pro financování projektů, individuálních projektů a globálních
grantů,
f) k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích čerpání z úvěru EIB a úvěrového
rámce z EIB /poznámka: zmocnění pro Radu Olomouckého kraje bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 ze dne 12.12.2005 (úvěr na
projekt "Modernizace silniční sítě") a UZ/18/4/2007 ze dne 22.6.2007 (úvěrový rámec na
financování projektů v období 2008-2013)/
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g) k zapojení zůstatků k 31. 12. 2010 na zvláštních bankovních účtech určených pro
financování grantových schémat, globálních grantů, individuálních projektů a dalších
projektů spolufinancovaných z evropských fondů a k zapojení zůstatků k 31. 12. 2010
na zvláštních bankovních účtech určených pro financování půjček z EIB do rozpočtu
Olomouckého kraje roku 2011,
h) k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných událostí
(škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových změn, týkajících
se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku
Olomouckého kraje,
i) k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích čerpání z úvěrového rámce
z Komerční banky, a.s.,
j) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje,
k) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace,
4.

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

Zastupitelstvo

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: průběžně
5.

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

O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: duben 2011
6.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje
čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2011,

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: čtvrtletně
7.

s c h v a l u j e odměňování pro rok 2010 občanům - členům výborů, komisí
a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Olomouckého kraje dle usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/15/2009 ze dne 20. 2. 2009.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
8.

UZ/17/19/2010 Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby veřejné
linkové dopravy týkající se poskytnutého příspěvku na úhradu
prokazatelné ztráty v základní dopravní obslužnosti dopravci
VOJTILA TRANS s.r.o.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

n e p o v o l u j e prominutí uložené povinnosti uhradit penále ve výši 51 464,59 Kč
dopravci VOJTILA TRANS s.r.o. se sídlem Mlýnská 522, 798 17 SMRŽICE,
IČ: 262 36 699, dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
9.
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UZ/17/20/2010 Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji
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 Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji s výjimkou jeho
části 1 „Samostatný organizátor veřejné dopravy a jeho struktura“

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
10.

UZ/17/21/2010 Žádost o navýšení finančních prostředků na úhradu prokazatelné
ztráty železničního dopravce Veolia Transport Morava a.s. v roce
2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
navýšení výdajů z rozpočtu Olomouckého kraje na dopravní
obslužnost území celkem o 525 tis. Kč dle bodu 3 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.

UZ/17/22/2010 Priority státních dopravních staveb na území Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.

UZ/17/23/2010 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. 890/2 ost. pl. o výměře 863 m2, dle
geometrického plánu č. 255 - 513/2010 ze dne 26. 2. 2010 pozemek parc. č. 890/19 ost.
pl. o výměře 863 m2, v k.ú. Lukavice na Moravě, obec Lukavice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do společného jmění manželů Pavly a Vladimíra Doubravových za kupní
cenu ve výši 18 130,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 2 456,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
odprodej areálu letního tábora ve Vidnavě, konkrétně budovy bez č.p./č.e. –
jiná stavba na pozemku parc. č. st. 164 a na pozemku parc. č. st. 235, budovy bez
č.p./č.e. – jiná stavba na pozemku parc. č. st. 165, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba na
pozemku parc. č. st. 168, budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba na pozemku parc. č. st. 194,
budovy bez č.p./č.e. – jiná stavba na pozemku parc. č. st. 198, budovy bez č.p./č.e. –
jiná stavba na pozemku parc. č. st. 199 a budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st.
167, a pozemků parc. č. st. 164 zast. pl. o výměře 155 m2, parc. č. st. 165 zast. pl. o
výměře 114 m2, parc. č. st. 167 zast. pl. o výměře 38 m2, parc. č. st. 168 zast. pl. o
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výměře 67 m2, parc. č. st. 194 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 198 zast. pl. o
výměře 192 m2, parc. č. st. 199 zast. pl. o výměře 29 m2, části pozemku parc. č. 405/1
ost. pl., dle geometrického plánu č. 118-341/2009 ze dne 6.4.2010 pozemek parc. č.
405/1 o výměře 2061 m2, části pozemku parc. č. 406 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 118-341/2009 ze dne 6.4.2010 pozemek parc. č. 406 ost. pl. o výměře 10548 m2,
části pozemku parc. č. 409/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 118-341/2009 ze dne
6.4.2010 pozemek parc. č. 409/1 ost. pl. o výměře 3521 m2, pozemků parc. č. 409/2
ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 409/3 ost. pl. o výměře 19 m2, a parc. č. 409/4 ost. pl. o
výměře 15 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán
nebo jiný podklad (GP) parc. č. 409 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Malá Kraš, obec Velká
Kraš, včetně všech součástí a příslušenství, zejména 43 ks dřevěných chatek na
pozemku parc. č. 406, skladu odpadu na pozemku parc. č. 409/2, dřevěné kůlny na
pozemku parc. č. 409/4, studny na pozemku parc. č. 468/4, kontejneru na pozemku
parc. č. 406, přístřešku na pozemcích parc. č. 409/1 a parc. č. 815/2, venkovními
úpravami, vše v k.ú. Malá Kraš, obec Velká Kraš, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Domu dětí a mládeže
Litovel, do vlastnictví pana Mgr. Romana
Lipavského za kupní cenu ve výši 750 000,- 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, minimálně ve výši 11 002,- Kč, a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
odprodej budovy č.p. 73, Litovel, bytový dům na pozemku parc. č. st. 558 zast.
pl. a pozemku parc. č. st. 558 zast. pl. o výměře 689 m2, vše v k.ú. a obci Litovel včetně
všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Nových
Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvková organizace, do společného jmění
manželů Ivety a Stanislava Labounkových za kupní cenu v celkové výši 1 100 000,- Kč.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 7 425,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 673/6
zahrada o výměře 181 m2, dle geometrického plánu č. 6020 – 112/2010 ze dne
1. 6. 2010 pozemek parc. č. 673/32 zahrada o výměře 181 m2, v k.ú. a obci Jeseník
mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a manžely Evou a Martinem
Velcovými jako budoucími kupujícími za kupní cenu ve výši 72 700,- Kč, za podmínky
vybudování oplocení odprodávané části pozemku. Smlouva o budoucí kupní smlouvě
bude účinná do 31.12.2012. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do
3 měsíců od vybudování oplocení odprodávané části pozemku a doručení písemného
oznámení o vybudování oplocení Olomouckému kraji. Nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 7 810,- Kč,
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
odprodej části pozemku parc. č. 673/6 zahrada o výměře 181 m2, dle
geometrického plánu č. 6020 –112/2010 ze dne 1. 6. 2010 pozemek parc. č. 673/32
zahrada o výměře 181 m2, v k.ú. a obci Jeseník, se všemi součástmi a příslušenstvím, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Základní školy Jeseník, Fučíkova 312, do
společného jmění manželů Evy a Martina Velcových za kupní cenu ve výši 72 700,- Kč.
Podmínkou uzavření kupní smlouvy je vybudování oplocení odprodávané části
předmětného pozemku. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 7 810,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6.
odprodej budovy č. p. 56, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na pozemku parc.
č. st. 72 zast. pl., pozemků parc. č. st. 72 zast. pl. o výměře 79 m2, parc. č. 139/4 ost. pl.
o výměře 146 m2 a parc. č. 139/5 orná půda o výměře 65 m2, vše v k.ú. Horní
Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště
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zemědělského, Horní Heřmanice 47, do vlastnictví pana Jana Keletiho za kupní cenu ve
výši 320 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 9 901,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o
zřízení věcného břemene na uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizace v
předmětných pozemcích.
2.7.
odprodej budovy č.p. 58, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na pozemku parc.
č. st. 74 zast. pl. o výměře 79 m2, pozemků parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře 79 m2,
parc. č. 139/8 ost. pl. o výměře 140 m2 a parc. č. 139/9 orná půda o výměře 68 m2, vše
v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47, do vlastnictví paní
Jarmily Petrželové za kupní cenu ve výši 310 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 6 227,- Kč,
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní
smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení
a provozování vodovodního řadu a kanalizace v předmětných pozemcích.
2.8.
odprodej části pozemku parc. č. 2036/1 ost. pl. o výměře 998 m2, dle
geometrického plánu č. 296 – 21/2008 ze dne 26. 3. 2008 pozemek parc. č. 2036/1 ost.
pl. o výměře 998 m2, v k.ú. Branná u Šumperka, obec Branná z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví pana Ing. Pavla Paloncýho za kupní cenu ve výši 15 100,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 20 350,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.9.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej
plynárenského zařízení v trase 638 metrů v k.ú. a obci Jedlí včetně veškeré související
dokumentace a veškerého příslušenství, které bude vybudováno v rámci akce „Domov
důchodců Štíty – připojení zemního plynu, Jedlí – plynovod“, mezi Olomouckým krajem
jako budoucím prodávajícím a společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, jako
budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 275 000,- Kč bez DPH a za podmínek dle
důvodové zprávy. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Domov důchodců Štíty – připojení
zemního plynu, Jedlí –plynovod“ kolaudována, nejpozději však do 31. 12. 2012.
V případě, že příjem z prodeje plynárenského zařízení bude podléhat dani z přidané
hodnoty, bude kupní cena tohoto zařízení navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i paní Jarmily Petrželové o odprodej budovy č. p. 56,
Horní Heřmanice, objekt k bydlení na pozemku parc. č. st. 72 zast. pl., pozemků parc. č.
st. 72 zast. pl. o výměře 79 m2, parc. č. 139/4 ost. pl. o výměře 146 m2 a parc. č. 139/5
orná půda o výměře 65 m2, vše v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice, se
všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47, z důvodu jeho
převodu jinému zájemci.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.1.

UZ/17/24/2010 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
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2.1.
odprodej pozemku parc. č. 284 zast. pl. o výměře 411 m2 v k.ú. Žádlovice,
obec Loštice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Loštice, Palackého 338, do
společného jmění manželů Ivy a Jana Konečných za kupní cenu ve výši 19 250,- Kč.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 3 000,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 455/6 ost. pl. o
výměře 11 m2 v k.ú. a obci Mohelnice mezi Olomouckým krajem jako budoucím
prodávajícím a panem Břetislavem Štěpánkem jako budoucím kupujícím za kupní cenu
ve výši 5 500,- Kč a se závazkem budoucího kupujícího vybudovat oplocení na nové
hranici pozemku. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude účinná do 31.12.2012. Řádná
kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od vybudování oplocení na nové
hranici pozemku a doručení písemného oznámení o vybudování oplocení
Olomouckému kraji. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 700,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
odprodej pozemku parc. č. 455/6 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. a obci
Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Obchodní akademie,
Mohelnice, Olomoucká 82, do vlastnictví pana Břetislava Štěpánka za kupní cenu ve
výši 5 500,- Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je vybudování oplocení na nové
hranici pozemku. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 700,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej pozemků
parc. č. 4717/28 ostatní plocha o výměře 598 m2 a parc. č. 6801 ostatní plocha
o výměře 198 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov, mezi Olomouckým krajem jako
budoucím prodávajícím a Ing. Františkem Vybíralíkem jako budoucím kupujícím za
kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 za podmínky, že současně bude uzavřena smlouva
o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 719 orná půda
o výměře cca 470 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Ing. Františka
Vybíralíka jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím
za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2. Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny současně, a
to před zahájením stavebních prací na stavbě „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova
IV - Kozlovic“. Ing. František Vybíralík provede oplocení části pozemku parc. č. 4717/28
v k.ú. a obci Přerov v termínu do šesti měsíců od uzavření řádné kupní smlouvy dle
požadavku Olomouckého kraje. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. V případě, že Olomoucký kraj nebude realizovat stavbu „Přeložka
silnice II/434 – obchvat Přerova IV - Kozlovic“, nebudou kupní smlouvy uzavřeny a
pozemky parc. č. 4717/28 a parc. č. 6801, oba v k.ú. a obci Přerov nebudou převedeny
do vlastnictví Ing. Františka Vybíralíka.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.1.1.

UZ/17/25/2010 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.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007 dne 10. 9. 2007,
bod 3.56., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
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částí pozemků parc. č. 649/11 ostatní plocha o výměře 60 m2 a parc. č. 684/13 ostatní
plocha o výměře 210 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi ADVISER s.r.o.
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu
jiného majetkoprávního řešení situace.
2.2.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007 dne 10. 9. 2007,
bod 3.59., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 699 orná půda o výměře 264
m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Líviou Červeňanskou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny termínu
uzavření řádné kupní smlouvy.
2.3.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007 dne 10. 9. 2007,
bod 3.60., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 699 orná půda o výměře 264
m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Ivonou Zemánkovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny termínu
uzavření řádné kupní smlouvy.
2.4.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007 dne 10. 9. 2007,
bod 3.71., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
části pozemku parc. č. 809 orná půda o výměře 558 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova,
obec Přerov mezi HALLEXO CZ s.r.o. jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny termínu uzavření řádné kupní
smlouvy.
2.5.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/20/2008 ze dne
24. 9. 2008, a to v části odkoupení id. 1/3 pozemku parc. č. 467/7 ost. pl. v k.ú. Blatec,
obec Blatec z vlastnictví pana Vladimíra Kubíčka z důvodu změny výše podílu
a uplatnění předkupního práva spoluvlastníkem.
2.6.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/20/2008 ze dne
24. 9. 2008, a to v části odkoupení id. 1/2 pozemku parc. č. 773/32 ost. pl. v k.ú.
Drahanovice, obec Drahanovice z vlastnictví paní Květoslavy Stratilové z důvodu změny
vlastníka předmětného pozemku.
2.7.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/21/2009 ze dne 25. 9.
2009, a to v části odkoupení pozemků parc. č. 1059/3 ost. pl. a parc.č. 1059/7 ost. pl. v
k.ú. Brodek u Prostějova, obec Brodek u Prostějova z vlastnictví pana Tomáše Webera
z důvodu změny vlastníka předmětných pozemků.
3.

schvaluje
3.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 699 orná půda o výměře cca
264 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Lívií Červeňanskou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 699 orná půda o výměře cca
264 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Ivonou Zemánkovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 809 orná půda o výměře cca 558 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec
Přerov mezi HALLEXO CZ s.r.o., IČ: 26813319, jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny před zahájením stavebních prací na
stavbě „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV - Kozlovic“. Kupní cena
předmětných pozemků bude sjednána ve výši 300,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí
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veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.

schvaluje
4.1.
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 zprávě. 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. st. 161 zast. pl. o výměře 6 m2, dle
geometrického plánu č. 247 – 299/2009 ze dne 4. 11. 2009 pozemek parc. č. 1127 ost.
pl. o výměře 6 m2, v k.ú. a obci Niva z podílového spoluvlastnictví paní Věry Lošťákové
(id. 1/2) a pana Radka Lošťáka (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za celkovou
kupní cenu ve výši 240,- 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. 3449/12 ostatní plocha o výměře 519 m2
v katastrálním území a obci Přerov z vlastnictví společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o.,
IČ: 26206803, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 325 320,- 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. 3492/13 ostatní plocha o výměře 307 m2
v katastrálním území a obci Přerov z vlastnictví společnosti R.E. uzavřený investiční
fond, a.s., IČ: 28545320, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 192 440,- 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. 701/7 orná půda o výměře 447 m2, dle
geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek parc. č. 701/13
ost. pl. o výměře 447 m2, v k.ú. a obci Mladeč ze společného jmění manželů Lenky
a Ing. Jiřího Vyhnálkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši 26 820,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.6.
odkoupení části pozemku parc. č. 701/5 orná půda o výměře 341 m2, dle
geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek parc. č. 701/11
ost. pl. o výměře 341 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví Mgr. Naděždy Kadlecové do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši 20 460,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.7.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 1070/4 orná půda o výměře cca 39,5 m2 v k. ú. a obci Šumvald mezi
Janem Riedlem (id. 1/2) a Josefem Riedlem (id. 1/2) jako budoucími prodávajícími
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena
do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „Most ev.č.
4491-4 za obcí Plinkout“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude
zastavěn silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné nemovitosti se
bude rovnat ceně tržní, stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních
předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy včetně
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správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.2.

UZ/17/26/2010 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.

s c h v a l u j e odkoupení pozemku parc. č. 1223 ost. pl. o výměře 566 m2 v k.ú.
a obci Příkazy z vlastnictví ČR - SEMPRA Olomouc, státní podnik „v likvidaci“,
IČ: 00228401, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 28 300,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.

n e a k c e p t u j e nabídku na odkoupení pozemků parc. č. 581/4 ost. pl. o výměře 4
764 m2, parc. č. 581/12 ost. pl. o výměře 3 714 m2 a parc. č. 581/13 ost. pl. o výměře
387 m2, vše v k.ú. a obci Skrbeň z vlastnictví ČR - SEMPRA Olomouc, státní podnik „v
likvidaci“, IČ: 00228401, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nepotřebnosti předmětných
pozemků pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.2.1.

UZ/17/27/2010 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
části pozemku parc. č. 3828 ost. pl. o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Ptení mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Ptení, IČ: 00288691, jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode
dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodník ke hřbitovu – Ptení“
kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 1775/21 ost. pl. o výměře 17 m2, parc.
č. 1775/23 ost. pl. o výměře 796 m2, parc. č. 1775/26 ost. pl. o výměře 5 m2, parc.
č. 1775/27 ost. pl. o výměře 1 580 m2, parc. č. 1775/28 ost. pl. o výměře 415 m2, parc.
č. 1775/29 ost. pl. o výměře 209 m2, parc. č. 1775/30 ost. pl. o výměře 2 846 m2, parc.
č. 1789/3 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 1975/7 ost. pl. o výměře 178 m2, vše v k.ú.
Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, pozemků parc. č. 800/2 ost. pl. o výměře
53 m2, parc. č. 1893/2 ost. pl. o výměře 201 m2, parc. č. 1893/4 ost. pl. o výměře
2 191 m2, parc. č. 1893/7 ost. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 1893/9 ost. pl. o výměře
1 860 m2, parc. č. 1893/11 ost. pl. o výměře 828 m2, parc. č. 1893/12 ost. pl. o výměře
223 m2 parc. č. 1893/13 ost. pl. o výměře 560 m2, parc. č. 1893/15 ost. pl. o výměře
221 m2, vše v k.ú. a obci Daskabát, pozemků parc. č. 3459/8 ost. pl. o výměře
88 m2, parc. č. 3463/2 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 3464/2 ost. pl. o výměře 2 m2,
parc. č. 3464/3 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 3464/4 ost. pl. o výměře 77 m2 a parc.
č. 3481/5 ost. pl. o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Velký Újezd, vše z vlastnictví
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Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Přáslavice, IČ: 00576255. 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. 1406/1 ost. pl. o celkové výměře
10 887 m2, dle geometrického plánu č. 1134 – 20/2010 ze dne 9. 6. 2010 pozemky
parc. č. 1406/5 ost. pl. o výměře 4 952 m2 a parc. č. 1406/6 ost. pl. o výměře 5 935 m2,
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce IČ: 00299308. Nabyvatel uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3129/5 ost. pl. o výměře 210 m2, dle
geometrického plánu č. 851-109/2009 ze dne 20. 5. 2009 pozemek parc. č. 3129/12 ost.
pl. o výměře 210 m2, části pozemku parc. č. 3282/1 ost. pl. o výměře 36 m2, dle
geometrického plánu č. 872-335/2009 ze dne 21. 12. 2009 pozemek parc.č. 3282/6 ost.
pl. o výměře 36 m2, a části pozemku parc. č. 3218/5 ost. pl. o výměře 228 m2, dle
geometrického plánu č. 902-134/2010 ze dne 18. 5. 2010 pozemek parc.č. 3218/10 ost.
pl. o výměře 228 m2, vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Mikulovice, IČ: 00303003. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
bezúplatný převod pozemní komunikace - dříve úsek silnice č. III/31231, se
začátkem od staničení km 7,030 a koncem ve staničení 11,094 km (UZ 1441A094)
v křižovatce se silnicí III/31230, v délce 4,064 km, se všemi součástmi a příslušenstvím,
části pozemku parc. č. 592 ost. pl. o výměře 2 535 m2, dle geometrického plánu č. 129
– 131/2010 ze dne 9. 9. 2010 pozemek parc. č. 592/2 ost. pl. o výměře 2 535 m2, v k.ú.
a obci Janoušov, pozemku parc. č. 1331 ost. pl. o výměře 22 198 m2 v k.ú. Jakubovice
u Šumperka, obec Jakubovice, a pozemku parc. č. 1913 ost. pl. o výměře 27 159 m2 v
k.ú. Písařov a obci Písařov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR - Lesů České
republiky, s.p., IČ: 42196451. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.6.
bezúplatný převod pozemní komunikace – dříve silnice č. III/4393, v celé délce
311 m, se začátkem v křižovatce se silnicí č. III/4394 Skalička – Kamenec od km
staničení 0,000 (uzlový bod 2514A163) po km staniční 0,311 konec silnice u řeky Bečvy
(uzlový bod 2514A174) v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Skalička,
IČ: 00301949. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7.
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě
č. OMP/BD/131/2005/DM a č. MAJ-IN-B/5/2005/Hoa ze dne 9. 8. 2005, ve znění
dodatku č. 1, na budoucí bezúplatný převod vodovodního řadu, veřejného osvětlení,
komunikace vozidlové a komunikace pěší na pozemcích v k.ú. Hejčín, obec Olomouc
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako
budoucím obdarovaným, jehož obsahem bude prodloužení lhůty pro uzavření řádné
darovací smlouvy nejpozději do 31. 12. 2012.
2.8.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 1918/1 ostatní plocha o výměře cca 142 m2 v k.ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem
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a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „III/4436, I/35 Olomouc – okružní křižovatka“ kolaudována,
nejpozději však do 31.12.2012, za podmínky, že předmětná část pozemku bude
zastavěna chodníkem. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 597/1 ostatní plocha o celkové výměře cca 663 m2 v k.ú.
Bystrovany, obec Bytrovany mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí
Bystrovany, IČ: 48770078, jako budoucím obdarovaným za podmínky, že současně
bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 486 zahrada o výměře cca 29 m2 v k.ú. Bystrovany, obec Olomouc,
mezi obcí Bystrovany, IČ: 48770078, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku od
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/4436, I/35 Olomouc – okružní
křižovatka“ kolaudována, za podmínky, že předmětné části pozemku parc. č. 597/1 v
k.ú. Bystrovany, obec Olomouc budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého
kraje a předmětná část pozemku parc. č. 486 v k.ú. Bystrovany, obec Olomouc bude
zastavěna chodníkem. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2691/9 ost. pl. o výměře 394 m2, parc.
č. 2691/11 ost. pl. o výměře 740 m2 a parc. č. 2691/15 ost. pl. o výměře 91 m2, vše
v k.ú. Horní Štěpánov, obec Horní Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Horní Štěpánov, IČ: 00288250. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.11.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1782/1 ost. pl. o výměře 39 m2, dle
geometrického plánu č. 1153 – 321/2009 ze dne 26. 8. 2009 pozemek parc. č. 1782/1
díl „i“ o výměře 39 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1779/18 ost. pl. o výměře
243 m2 v k.ú. a obci Moravský Beroun 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.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.3.

UZ/17/28/2010 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.

schvaluje
2.1.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
pozemku parc. č. 1257/26 ost. pl. o výměře 36 m2, části pozemku parc. č. st. 1901/1
zast. pl. o výměře cca 12 m2, částí pozemků parc. č. 2096/1 ost. pl. o výměře cca 2 000
m2 a parc. č. 2095/2 ost. pl. o výměře cca 70 m2 a pozemků parc. č. 2096/2 ost. pl. o
výměře 276 m2, parc. č. 2096/4 ost. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 1268/36 ost. pl. o
výměře 62 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a městem Šumperkem, IČ: 00303461, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklokomunikace Desná“ kolaudována.
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Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 552/5 ost. pl. o výměře 240 m2 v k.ú.
a obci Měrotín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Měrotín, IČ: 00635341.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.3.1.

UZ/17/29/2010 Majetkoprávní
majetku

záležitosti

–

bezúplatná

nabytí

nemovitého

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 č. UZ/5/22/2009 ze dne 24. 4. 2009, bod 3. 4., ve věci bezúplatného
nabytí pozemků v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk z důvodů změny převodce
předmětných pozemků a změny podmínek převodu.
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/22/2009, bod 3. 9., ze
dne 24. 4. 2009, a to v části týkající se bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 558 ost.
pl. o výměře 975 m2 v k.ú. a obci Citov 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 pozemků parc. č. 604/3 orná půda o výměře 58 m2, parc.
č. 607/8 ostatní plocha o výměře 815 m2 a parc. č. 607/9 ostatní plocha o výměře
306 m2, vše v katastrálním území Dolní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady vynaložené na uzavření převodní smlouvy a náklady spojené s návrhem na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, neboť se jedná o pozemky nezbytné
pro zajištění činnosti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Šumperk, Gen.
Krátkého 1, plnící funkci veřejné prospěšnosti a jejich nabytí je v souladu
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého
kraje.
3.2.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 558 ost. pl. o výměře 517 m2, dle
geometrického plánu č. 244 – 135/2010 ze dne 6. 9. 2010 pozemek parc. č. 558/1 ost.
pl. o výměře 517 m2, v k.ú. a obci Citov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 369/6 ost. pl. o výměře 31 m2 a parc.
č. 375 ost. pl. o výměře 210 m2, oba v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec
Bernartice 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.
3.4.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1336/1 ost. pl. o výměře 559 m2 a parc.
č. 1336/5 ost. pl. o výměře 114 m2, oba v k.ú. a obci Svébohov z vlastnictví ČR –Úřadu
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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.
3.5.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1779/1 ost. pl. o výměře 55 m2, dle
geometrického plánu č. 1153 – 321/2009 ze dne 26. 8. 2009 pozemek parc. č. 1779/1
díl „b“ o výměře 55 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1782/1 ost. pl. o celkové
výměře 13 561 m2, v k.ú. a obci Moravský Beroun, z vlastnictví ČR – 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.
3.6.
bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 322 ost. pl. o výměře 1 758 m2, dle
geometrického plánu č. 653 – 152/2010 ze dne 13. 8. 2010 pozemek parc. č. 322/4 ost.
pl. o výměře 1 758 m2, části pozemku parc. č. 1849/1 ost. pl. o výměře 9 908 m2, dle
geometrického plánu č. 654 – 153/2010 ze dne 13. 8. 2010 pozemek parc. č. 1849/16
ost. pl. o výměře 9 908 m2, a pozemku parc. č. 1846 ost. pl. o výměře 7575 m2, vše v
k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, a pozemku parc. č. 775/4 ost. pl. o výměře
1564 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, vše z vlastnictví obce Štěpánov, IČ:
00299511, 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.
3.7.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1399/14 ost. pl. o výměře 1 525 m2 v k.ú. a
obci Bělotín, pozemků parc. č. 716/1 ost. pl. o výměře 1 890 m2 a parc. č. 717/1 ost. pl.
o výměře 2 724 m2, oba v k.ú. a obci Černotín, a pozemku parc. č. 253/3 ost. pl.
o výměře 1 032 m2 v k.ú. Popůvky u Kojetína, obec Kojetín z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého
kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 286 ost. pl. o výměře 122 m2, parc.
č. 288 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 320 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č. 321 ost. pl.
o výměře 53 m2, parc. č. 379 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 380 ost. pl. o výměře 75
m2 a spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 285 ost. pl. o výměře 19 m2,
vše v k.ú. a obci Skřípov, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, vše do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 406/15 ost. pl. o výměře 76 m2 a parc.
č. 407/4 ost. pl. o výměře 608 m2, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví
statutárního města Olomouce, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Mateřské školy Olomouc, Blanická 16. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 588/7 ost. pl. o výměře 30 m2, dle
geometrického plánu č. 248-313/2009 ze dne 15.11.2009 pozemek parc. č. 588/12 ost.
pl. o výměře 30 m2, části pozemku parc. č. 325/5 ost. pl. o výměře 21 m2, dle
geometrického plánu č. 248-313/2009 ze dne 15.11.2009 pozemek parc. č. 588/15 ost.
pl. o výměře 21 m2, a pozemku parc. č. 588/6 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci
Nemile z vlastnictví obce Nemile, IČ: 00635871, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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3.11.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 864 ost. pl. o výměře 2 191 m2, dle
geometrického plánu č. 759-5/2010 ze dne 2.3.2010 pozemek parc. č. 864/2 ost. pl
o výměře 2 191 m2, a části pozemku parc. č. 871 ost. pl. o výměře 1 148 m2, dle
geometrického plánu č. 759-5/2010 ze dne 2.3.2010 pozemek parc. č. 871/4 ost. pl
o výměře 1 148 m2, oba v k.ú. Křelov, obec Křelov -Břuchotín z vlastnictví statutárního
města Olomouc, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.12.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 336/4 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú.
Říkovice u Přerova, obec Říkovice z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.13.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě
č. S - 2008/1363/OMP a č. MAJ – PR – BDS/1/2008/S ze dne 11. 7. 2008, uzavřené
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným, jehož obsahem bude prodloužení termínu pro uzavření řádné
darovací smlouvy, a to do 31. 12. 2011.
3.14.
bezúplatné nabytí pozemní komunikace – původně silnice I/44 v délce 3.109 m
úseku stávající silnice I/44 od km 14,534 provozního staničení (k 1. 1. 2008), uzlový bod
UB 1441A116.03 po km 17,643 původního provozního staničení (k 1.1.2008), uzlový
bod UB 1441A118, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s mosty evid. č. 44018 a evid. č. 44-019, začínající od MÚK Postřelmov-jih (uzlový bod 1441a116.03) a
končící v místě zaústění nové silnice I/44 do původní silnice I/44 za obcí Postřelmov
(uzlový bod 1441A118) a pozemků parc. č. 5463/8 ostatní plocha o výměře 5.529 m2,
parc. č. 5463/9 ostatní plocha o výměře 605 m2, parc. č. 5463/10 ostatní plocha o
výměře 93 m2, parc. č. 5463/11 ostatní plocha o výměře 150 m2, parc. č. 5463/12
ostatní plocha o výměře 201 m2, parc. č. 5494/7 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č.
5496/2 ostatní plocha o výměře 792 m2, parc. č. 5509/25 ostatní plocha o výměře 238
m2 a parc. č. 5509/28 ostatní plocha o výměře 729 m2, vše v katastrálním území
Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, pozemků parc. č. 1917/3 ostatní plocha o výměře
12.087 m2, parc. č. 1917/6 ostatní plocha o výměře 13.305 m2, parc. č. 1925/1 ostatní
plocha o výměře 6.358 m2, parc. č. 1925/3 ostatní plocha o výměře 71 m2, parc. č.
1925/7 ostatní plocha o výměře 10.377 m2, parc. č. 1932/1 ostatní plocha o výměře
2.155 m2, parc. č. 1932/3 ostatní plocha o výměře 120 m2 a parc. č. 1932/5 ostatní
plocha o výměře 19.753 m2, vše v katastrálním území a obci Postřelmov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, 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 s výjimkou pozemku parc. č. 1932/4 v
katastrálním území Postřelmov, že převáděná pozemní komunikace bude před
uzavřením darovací smlouvy uvedena do stavebně technického stavu odpovídajícího
silnicím III. tříd, zejména provedením oprav a údržby, provedením obnovy vodorovného
dopravního značení na celé trase převáděné pozemní komunikace včetně vodorovného
dopravního značení na přechodech v obci Postřelmov, 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.
3.15.
bezúplatné nabytí částí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 245 o celkové výměře 4 305 m2, dle
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geometrického plánu č. 150 – 73/2009 ze dne 8. 7. 2009 pozemky parc. č. 245/1 ost. pl.
o výměře 3 104 m2, parc. č. 245/2 ost. pl. o výměře 735 m2, parc. č. 245/3 ost. pl.
o výměře 254 m2, parc. č. 245/4 ost. pl. o výměře 154 m2, parc. č. 245/5 ost. pl.
o výměře 40 m2 a parc. č. 245/6 ost. pl. o výměře 18 m2, v k. ú. Hradčany na Moravě,
obec Hradčany, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.16.
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 311/2 lesní pozemek o výměře 36 m2
a parc. č. 311/3 lesní pozemek o výměře 62 m2, dle geometrického plánu č. 153576/2009 ze dne 12.10.2009 pozemky parc. č. 311/6 ost. pl. o výměře 36 m2 a parc. č.
311/7 ost. pl. o výměře 62 m2, v k.ú. Klášterec, obec Olšany z vlastnictví obce Olšany,
IČ: 00303097, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.4.

UZ/17/30/2010 Majetkoprávní záležitosti
majetku - DODATEK

–

bezúplatná

nabytí

nemovitého

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/13/33/2006, bod
2. 3., ze dne 13. 9. 2006 ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 454 zahrada
o výměře 47 m2 v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu změny převodce předmětné nemovitosti.

3.

schvaluje
3.1.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 443/4 zast. pl. o výměře 2 m2, parc.
č. 453/1 ost. pl. o výměře 342 m2 a parc. č. 454 zahrada o výměře 49 m2, vše v k.ú.
a obci Přerov, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje za podmínek dle
důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření převodní
smlouvy a náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Předmětné pozemky jsou nezbytné pro zajištění činnosti Obchodní
akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24,
a převádějí se z důvodu veřejného zájmu k účelům vzdělávacím a péče o děti a mládež.
Nabytí těchto pozemků je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.
3.2.
bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 2448/1 ost. pl. o celkové výměře
36 m2, dle geometrického plánu č. 6059 – 276/2010 ze dne 4. 11. 2010 pozemky parc.
č. 2448/7 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 2448/8 ost. pl. o výměře 16 m2, v k.ú. a obci
Jeseník z vlastnictví města Jeseník, IČ:00302724, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Gymnázia, Jeseník, Komenského 281. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.4.1.
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UZ/17/31/2010 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
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2002/11 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 550-22/2010 ze dne 19. 5. 2010 pozemek parc. č. 2002/21 ost.
pl. o výměře 13 m2, a části pozemku parc. č. 2003 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 554 - 46/2010 ze dne 19. 4. 2010 pozemek parc. č. 2003/2 ost. pl. o výměře 31 m2,
vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouce, IČ: 00299308, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 2 zahrada, dle geometrického plánu č. 550-22/2010 ze
dne 19. 5. 2010 pozemek parc. č. 2/2 ost. pl. o výměře 10 m2, a části pozemku parc. č.
2002/15 ost. pl., dle geometrického plánu č. 550-22/2010 ze dne 19. 5. 2010 pozemek
parc. č. 2002/22 ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc z vlastnictví
statutárního města Olomouce, IČ: 00299308, 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.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.5.

UZ/17/32/2010 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 části pozemku parc. č. 115/4 ost. pl. o výměře 24 m2, dle
geometrického plánu č. 477-50/2007 ze dne 22.4.2008 pozemek parc. č. 115/4 ost. pl. o
výměře 24 m2, částí pozemku parc. č. 115/1 ost. pl. o celkové výměře 156 m2, dle
geometrického plánu č. 477-50/2007 ze dne 22.4.2008 pozemky parc. č. 115/25 ost. pl.
o výměře 39 m2, parc. č. 115/26 ost. pl. o výměře 84 m2 a parc. č. 115/27 ost. pl.
o výměře 33 m2, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 115/17 ost. pl. o výměře 235 m2 a
části pozemku parc. č. 30/15 ost. pl. o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 47750/2007 ze dne 22.4.2008 část pozemku parc. č. 115/17 díl „c“ o výměře 235 m2 a část
pozemku parc. č. 30/15 díl „c1“ o výměře 13 m2, které jsou sloučeny do nově vzniklého
pozemku parc. č. 115/22 ost. pl. o výměře 248 m2, části pozemku parc. č. 115/17 ost.
pl. o výměře 66 m2, dle geometrického plánu č. 477-50/2007 ze dne 22.4.2008
pozemek parc. č. 115/23 ost. pl. o výměře 66 m2, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a
tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených
nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 842/10 ost. pl. o výměře 166 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
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Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouce, IČ: 00299308, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí pozemků parc. č. 677/5 ost. pl. o výměře 107 m2, parc. č. 710/30 ost. pl.
o výměře 441 m2 a parc. č. 842/8 ost. pl. o výměře 308 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí
uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 7540/23 ost. pl. o výměře 44 m2, parc.
č. 7540/24 ost. pl. o výměře 151 m2, parc. č. 7581/6 ost. pl. o výměře 60 m2, a parc.
č. 7581/5 ost. pl. o výměře 104 m2, vše v k.ú. 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 ost. pl. o výměře 24 m2, v
k.ú. 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.
2.4.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 7737/4 ost. pl. o výměře 24 m2, parc.
č. 7808/2 ost. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 7808/4 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc.
č. 8063/6 trvalý travní porost o výměře 13 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov a dále
pozemku parc. č. 64/11 ost. pl. o výměře 55 m2 v k.ú. Čechůvky, obec Prostějov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova, IČ: 00288659, za podmínky,
že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 129/2 ost. pl.
o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky, obec Prostějov, pozemků parc. č. 521 ost. pl.
o výměře 3 866 m2 a parc. č. 522 ost. pl. o výměře 1 880 m2, oba v k.ú. Domamyslice,
obec Prostějov, a pozemků parc. č. 7892/1 ost. pl. o výměře 5 125 m2, parc.
č. 8028 ost. pl. o výměře 284 m2, oba v k.ú. 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.
2.5.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 292/1 ost. pl. a parc. č. 298/1 ost. pl.,
dle geometrického plánu č. 134 – 735/2009 ze dne 10. 5. 2010 pozemek parc. č. 292/8
ost. pl. o výměře 32 m2, část pozemku parc. č. 292/1 díl „i“ o výměře 131 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 293 ost. pl. o výměře 261 m2, část pozemku parc. č. 298/1
díl „e“ o výměře 103 m2 a části pozemku parc. č. 292/1 díly „f +g“ o výměře 121 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 294 ost. pl. o výměře 1521 m2, část pozemku
parc. č. 292/1 díl „h“ o výměře 48 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 297 ost. pl. o
výměře 4 402 m2, část pozemku parc. č. 298/1 díl „k“ o výměře 96 m2 a část pozemku
parc. č. 292/1 díl „j“ o výměře 202 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 298/2
ost. pl. o výměře 431 m2, vše v k.ú. Vitonice na Hané, obec Kralice na Hané z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Kralice na Hané, IČ: 00288390, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 294
ost. pl. o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 134 – 735/2009 ze dne 10. 5. 2010
část pozemku parc. č. 294 díl „b“ o výměře 22 m2, který je sloučen do pozemku parc. č.
292/1 ost. pl. o výměře 1 505 m2, v k.ú. Vitonice na Hané, obec Kralice na Hané z
vlastnictví městyse Kralice na Hané, IČ: 00288390, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto
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Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedené
nemovitosti. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.6.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 4957/29 ostatní plocha o výměře 1 m2
a parc. č. 4957/36 ostatní plocha o výměře 9 m2, oba v katastrálním území a obci
Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3445/2
ostatní plocha o výměře 362 m2, parc. č. 4933/11 ostatní plocha o výměře 65 m2, parc.
č. 4957/23 ostatní plocha o výměře 846 m2, parc. č. 4957/28 ostatní plocha o výměře
171 m2, parc. č. 4957/39 ostatní plocha o výměře 52 m2, parc. č. 5084/13 ostatní
plocha o výměře 3.601 m2 a parc. č. 5084/24 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v
katastrálním území a obci Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ:
00301825, 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.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
13.5.1.

UZ/17/33/2010 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í upravenou 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 - 6 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
14.

UZ/17/34/2010 Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti
sportu v roce 2011
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti
sportu v roce 2011 dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 – 5 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
15.

UZ/17/35/2010 Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2011
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce
2011 dle důvodové zprávy včetně Zásad jednotlivých programů dle Příloh č. 1 - 3
důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
17.
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UZ/17/36/2010 Navýšení dotace Nadačnímu fondu Přerovského jazzového
festivalu
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 dotace Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu
ve výši 80.000 Kč na pořádání XXVII. ročníku Československého jazzového festivalu dle
důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
18.

UZ/17/37/2010 Žádost městyse Náměšť na Hané o prominutí povinnosti vrátit
nevyčerpanou část poskytnuté dotace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i městyse Náměšť na Hané vrátit nevyčerpanou část
dotace poskytnuté z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje na realizaci akce „Náměšť na Hané –
Kanalizace 2. etapa“ na účet Olomouckého kraje dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e městysi Náměšť na Hané návrh na vrácení nevyčerpané části dotace
poskytnuté z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje na realizaci akce „Náměšť na Hané – Kanalizace 2. etapa“
na účet Olomouckého kraje formou 3 splátek dle důvodové zprávy

4.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2008/0970/OŽPZ ze dne
2. 6. 2008 o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem městysem
Náměšť na Hané dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

5.

u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2008/0970/OŽPZ ze dne 2. 6.
2008 dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
19.

UZ/17/38/2010 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
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
20.
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UZ/17/39/2010 Poskytnutí příspěvku obcím na řešení kalamitního přemnožení
komárů
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku obci Střeň ve výši 16 574,- Kč, městu
Litovel ve výši 157 710,- Kč, obci Štěpánov ve výši 28 160,- Kč, obci Příkazy ve výši
35 516,- Kč, obci Náklo ve výši 18 942,- Kč, Statutárnímu městu Olomouc ve výši
76 045,- Kč a obci Grygov ve výši 22 896,- Kč na řešení kalamitní situace v přemnožení
komárů dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e návrh vzorové smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku obcím na
řešení kalamitní situace v přemnožení komárů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku obcím dle bodu
2 usnesení

5.

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

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
21.

UZ/17/40/2010 Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o realizaci protipovodňových opatření na území
Olomouckého kraje v období 1999 až 2013

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
22.

UZ/17/41/2010 Úprava č. 2 Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období
2007 - 2013
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e úpravu č. 2 Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2007 – 2013 a způsobu
kontroly jejich využití, dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
23.

UZ/17/42/2010 Organizační záležitosti příspěvkových organizací v sociální
oblasti a změna zřizovací listiny
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 ke zřizovací listině Střediska sociální prevence Olomouc,
příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e začlenění Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje,
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příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Žilinská 7, PSČ 779 00, IČ: 75004445 do
Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Na
Vozovce 26, PSČ 779 00, IČ: 75004437, formou sloučení k 1. 1. 2011
4.

u r č u j e že ke dni sloučení Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého
kraje, příspěvková organizace, přechází na přejímající Středisko sociální prevence
Olomouc, příspěvkovou organizaci, veškerý majetek, práva a závazky této slučované
organizace s výjimkou práv a závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy uzavřené dne
31. 5. 2010 mezi Poradenským centrem sociálních služeb Olomouckého kraje,
příspěvková organizace a Základní organizací Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, dle
důvodové zprávy

5.

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

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
24.

UZ/17/43/2010 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
pro roky 2011-2014
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 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2011-2014 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
25.

UZ/17/44/2010 Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního
kapitálu peněžitým vkladem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
zvýšení základního kapitálu Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
peněžitým vkladem takto:
a) Základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje ze 460 000 000,-Kč upsáním nových
akcií o 7 000 000,-Kč na částku 467 000 000,-Kč.
b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 7 kusů kmenových akcií na jméno,
s omezenou převoditelností, v listinné podobě nekotované, o jmenovité hodnotě jedné
akcie 1 000 000,-Kč
d) Emisní kurz činí 1 000 000,-Kč.
e) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na
upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií.
f) Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení
§ 204 odst.5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo Nemocnice
Olomouckého kraje,a.s.. Lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení návrhu na
upsání akcií ( po právní moci rozhodnutí krajského soudu o zápisu rozhodnutí
Olomouckého kraje jako jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu peněžitým
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vkladem) a skončí uplynutím 30 dnů od jejího započetí.
g) Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti
Nemocnice Olomouckého kraje,a.s. tedy Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a,
PSČ 779 00.
h) O počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat
jediného akcionáře, a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií, bude jedinému
akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií.
i) Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit
emisní kurz upsaných akcií na účet č.35-6199260287/0100 vedený na jméno
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
j) O splacení vkladu vydá vkladatel prohlášení vkladatele dle § 60 odst.1,2 obchodního
zákoníku.
3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje, ve věci rozhodování za Olomoucký kraj jako
jediného akcionáře Nemocnice Olomouckého kraje,a.s.,
aby schválila zvýšení
základního kapitálu v souladu s bodem 2 usnesení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: únor 2011
4.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje, aby zmocnila hejtmana Olomouckého kraje, aby
za Olomoucký kraj učinil formou notářského zápisu rozhodnutí o zvýšení základního
kapitálu Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., dle bodu 2 usnesení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: únor 2011
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
26.

UZ/17/45/2010 Program obnovy venkova 2011 - oblasti podpory
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e předložený návrh oblastí podpory Programu obnovy venkova 2011 dle
Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
27.

UZ/17/46/2010 Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji - plán dalších
aktivit
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
28.

UZ/17/47/2010 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.

schvaluje

poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje žadatelům dle
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důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
29.

UZ/17/48/2010 Spolupráce s partnerským regionem Vojvodina – společný
projekt v oblasti regionálního rozvoje
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 přijetí závazku Olomouckého kraje spolufinancovat a předfinancovat
projekt „Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních
kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU“ dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
30.

UZ/17/49/2010 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.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/15/44/2010 ze dne 28. 6. 2010 ve věci příjemce
podpory TENZO, a. s.

3.

u k l á d á informovat příjemce podpory TENZO, a. s.

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

Rada Olomouckého kraje
31.

UZ/17/50/2010 Aktualizace plánu investičních akcí z oblasti školství 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 školství na rok 2010 dle
důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
32.

UZ/17/51/2010 Schválení financování projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu
v Olomouckém
kraji"
předloženého
do
Integrovaného
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 financování projektu v případě získání dotace

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
33.
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UZ/17/52/2010 Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2011
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e "Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2011" dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
34.

UZ/17/53/2010 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 Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 22. 6. 2010
b) Zápis z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 2. 9. 2010
c) Zápis z 10. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 6. 9. 2010
d) Zápis z 10. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 8. 9. 2010
e) Zápis z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 21. 9. 2010
f) Zápis z 10. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 22. 9. 2010
g) Zápis z 11. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 18. 10. 2010
h) Zápis z 11. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 20. 10. 2010
i) Zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 21. 10. 2010
Předložil:
Bod programu:

předsedové výborů zastupitelstva
35.

UZ/17/54/2010 Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje Výbor pro zdravotnictví
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 11. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 20. 10. 2010

Předložil:
Bod programu:

předsedové výborů zastupitelstva
35.1.
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UZ/17/55/2010 Smlouva o půjčce pro Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
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 půjčky a uzavření Smlouvy o půjčce mezi Olomouckým
krajem a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, 787 01 Šumperk,
IČ: 68923244 dle Přílohy č.1 důvodové zprávy

3.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
36.1.

UZ/17/56/2010 Dodatek ke smlouvě o půjčce a příspěvku na realizaci projektu
„Běžecké lyžování v Jeseníkách“
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce a příspěvku na realizaci
projektu „Běžecké lyžování v Jeseníkách“ mezi Olomouckým krajem a Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČ: 68923244 dle Přílohy č.1
důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
2 usnesení

dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce a příspěvku dle bodu

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
36.2.

UZ/17/57/2010 Dodatek ke smlouvě o půjčce na realizaci projektu „Jeseníky
turistům“
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 o půjčce na realizaci projektu
„Jeseníky turistům“ mezi Olomouckým krajem a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu,
Kladská 1, 787 01 Šumperk, IČ: 68923244 dle Přílohy č.1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
36.3.

UZ/17/58/2010 Poskytnutí účelové finanční 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 Skorošice ve výši
420 000,- Kč a obci Sušice ve výši 230 000,- Kč na řešení mimořádné situace v oblasti
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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 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 účelové dotace obci Vranovice-Kelčice na řešení
mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle důvodové zprávy

7.

u k l á d á informovat obec Vranovice-Kelčice o neposkytnutí dotace

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
T: 25. 2. 2011
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
37.

UZ/17/59/2010 Poskytnutí příspěvku Folklornímu sdružení ČR na uspořádání
Národního krojového plesu
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 Folklornímu sdružení České republiky na
uspořádání XIII. Národního krojového plesu ve výši 300.000,- Kč dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem
a Folklorním sdružením České republiky, se sídlem Senovážné náměstí 24, 116 47
Praha 1, IČ: 00541206, 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: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
38.

UZ/17/60/2010 Různé - příspěvek obci Bukovany
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
5.

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

6.

s c h v a l u j e poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku obci Bukovany ve výši
15 000 Kč dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
39.1.

UZ/17/61/2010 Různé - žádost Arcidiecézní charity Olomouc o příspěvek z
rozpočtu Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
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charitním organizacím dle důvodové zprávy
3.

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

4.

schvaluje
uzavření smluv mezi Olomouckým krajem a charitními
organizacemi, kterým bylo schváleno poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku dle
bodu 2 usnesení

5.

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

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
39.2.

UZ/17/62/2010 Různé - Rozdělení finančních darů příspěvkovým organizacím
a jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
na následky povodní v květnu 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 finančního příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje, které zasahovaly při řešení následků povodní 2010, ve výši
625.797,- Kč, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
39.3.

V Olomouci dne 13. 12. 2010

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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