USNESENÍ z 31. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4. 2. 2010

UR/31/1/2010 Program 31. schůze Rady Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í upravený program 31. schůze Rady Olomouckého kraje
konané dne 4. 2. 2010

UR/31/2/2010 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje
a) s termínem plnění 4. 2. 2010 dle části A) důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) upravené důvodové zprávy

2.

p r o d l u ž u j e termíny plnění svých usnesení dle důvodové zprávy

3.

v y p o u š t í z e s l e d o v á n í svá usnesení:
a) UR/29/60/2006, bod 3, ze dne 26. 1. 2006,
b) UR/31/48/2006, bod 3, ze dne 2. 3. 2006,
c) UR/58/17/2007, bod 4, ze dne 29. 3. 2007,
d) UR/65/58/2007, bod 1, ze dne 28. 6. 2007,
e) UR/71/61/2007, bod 1, ze dne 25. 10. 2007,
f) UR/85/30/2008, bod 4, ze dne 15. 5. 2008,
g) UR/89/44/2008, bod 3, ze dne 26. 6. 2008,
h) UR/5/10/2009, bod 4, ze dne 22. 1. 2009,
i) UR/5/65/2009, bod 4, ze dne 22. 1. 2009,
j) UR/7/52/2009, body 4 a 6, ze dne 2. 3. 2009,
k) UR/8/49/2009, bod 3, ze dne 19. 3. 2009,
l) UR/10/12/2009, bod 3, ze dne 16. 4. 2009,
m) UR/19/47/2009, bod 9, ze dne 20. 8. 2009,
n) UR/20/20/2009, bod 4, ze dne 3. 9. 2009,
o) UR/29/53/2009, bod 2, ze dne 17. 12. 2009
dle části B) upravené důvodové zprávy

4.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/39/61/2006, bod 4, ze dne 29. 6. 2006, dle části B)
důvodové zprávy

UR/31/3/2010 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské
příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
Rada 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 uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. S-2004/0802/OŠMT ze dne
29. 10. 2004 o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany pro školské příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
mezi Olomouckým krajem a Vzdělávacím institutem, spol. s r.o., IČ: 13692020, se
sídlem Vápenice 2980/7, 796 01 Prostějov, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 3 dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
4.

u k l á d á zajistit finanční krytí závazků vyplývajících z dodatku č. 3

O: vedoucí odboru ekonomického
T: 18. 2. 2010

UR/31/4/2010 Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický
Moravský
Beroun, příspěvková organizace – změna smlouvy o nájmu
Rada 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. 6 smlouvy o nájmu uzavřené dne 31. 7. 2003
mezi Olomouckým krajem a Odborným léčebným ústavem neurologicko-geriatrickým
Moravský Beroun, příspěvková organizace, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 6 dle bodu 2 usnesení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana

UR/31/5/2010 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace akce „III/37349 Ptení - obchvat“
Rada 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. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2006 na
zpracování projektové dokumentace akce „III/37349 Ptení - obchvat" mezi
Olomouckým krajem a společností AREA spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Nová Ulice,
Wolkerova čp. 205, č.or. 24b, PSČ 77 900, IČ: 005 77 618, dle důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
bodu 2 usnesení

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2006 dle

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UR/31/6/2010 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Dětský domov a
Školní jídelna, Konice – stavební úpravy dětského domova
Rada 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 dílo ze dne 20. 7. 2009 na
realizaci akce „Dětský domov a Školní jídelna, Konice – stavební úpravy dětského
domova“ mezi Olomouckým krajem a společností PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., se
sídlem Kojetín, Kojetín I - město, Podvalí 629, PSČ 752 01, IČ: 258 96 873, dle
důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
bodu 2 usnesení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2009 dle
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O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UR/31/7/2010 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Most ev. č. 440
23-2, Radíkov“
Rada 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 dílo ze dne 23. 10. 2009 na
realizaci akce „Most ev. č. 440 23-2, Radíkov“ mezi Olomouckým krajem a společností
MODOS spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Hodolany, Masarykova 885/34, PSČ 772 00,
IČ: 005 76 832, dle důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
bodu 2 usnesení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2009 dle

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UR/31/8/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny
Rada 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 rozpočtové změny v Příloze č. 1

3.

s o u h l a s í s rozpočtovou změnou v Příloze č. 2

4.

u k l á d á předložit zprávu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického
T: ZOK 11. 3. 2010
5.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
a) vzít na vědomí rozpočtové změny v Příloze č. 1
b) schválit rozpočtovou změnu v Příloze č. 2

UR/31/9/2010 Rozpočet Olomouckého
příspěvkových organizací

kraje

2010

-

závazné

ukazatele

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle důvodové
zprávy

UR/31/10/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvky ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2010 - úprava
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
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O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického
T: ZOK 11. 3. 2010
3.

d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít
na vědomí upravený rozpis příspěvků ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

UR/31/11/2010 Darování movitého majetku Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í se zněním darovací smlouvy dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á předložit znění darovací smlouvy dle Přílohy č. 1 na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: ZOK 11. 3. 2010
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit znění darovací smlouvy o daru movitého majetku Olomouckého kraje v
souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/30/23/2010 a dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

UR/31/12/2010 Majetkoprávní záležitosti – záměry Olomouckého kraje
Rada 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 záměr Olomouckého kraje:
2.1. odprodat budovu č. p. 58, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na pozemku parc.
č. st. 74 zast. pl. o výměře 79 m2, pozemky 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, za minimální kupní
cenu ve výši 300 000,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených
obálkách. 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. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku
Olomoucký kraj. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude
podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou
sazbu DPH.
2.2. odprodat pozemek parc. č. st. 82/4 zast. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Chválkovice,
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova seniorů
POHODA Chválkovice, příspěvkové organizace, do podílového spoluvlastnictví
PaedDr. Petra Matušky (id. 3/4) a Mgr. Lucie Matuškové (id.1/4) za kupní cenu ve výši
12 490,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani
z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
2.3. pozemek parc. č. 150/20 ost. pl. o výměře 116 m2 v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova seniorů POHODA
Chválkovice, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana PaedDr. Petra Matušky za
4

kupní cenu ve výši 115 890,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné
nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
2.4. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 115/19 ost. pl. o výměře cca 13 m2,
parc. č. 115/1 ost. pl. o výměře cca 163 m2, parc. č. 112/1 ost. pl. o výměře cca 99 m2,
vše v k.ú. Lazce, a část pozemku parc. č. 79/2 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Olomouc – město, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouce. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Olomouc, bezbariérové úpravy
komunikace, trasa N, org. 4891“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. bezúplatně převést pozemky parc. č. 261/3 ostatní plocha o výměře 9 233 m2 a
parc. č. 261/4 ostatní plocha o výměře 11 m2, oba v katastrálním území Březce, obec
Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Štěpánov. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. bezúplatně převést budovu č. p. 2214, Šternberk, objekt k bydlení s pozemkem
parc. č. 1786/3 zast. pl. o výměře 500 m2, budovu bez č.p./č.e. objekt občanské
vybavenosti s pozemkem parc. č. 28/2 zast. pl. o výměře 302 m2, budovu bez
č.p./č.e.objekt technické vybavenosti na pozemku parc. č. 1967/2 zast. pl., vše v k.ú. a
obci Šternberk, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, a bezúplatně převést budovu č. p. 67, Šternberk, objekt k bydlení
s pozemkem parc. č. 69 zast. pl. o výměře 433 m2 a budovu č. p. 68, Šternberk, objekt
k bydlení s pozemkem parc. č. 73 zast. pl. o výměře 386 m2, budovu č. p. 1304,
Šternberk, objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 766 zast. pl. o výměře
623 m2, vše v k.ú. a obci Šternberk, vše se všemi součástmi a příslušenství, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště
strojírenského a lesnického, Šternberk, Opavská 4, vše do vlastnictví města
Šternberka za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí budovy
č. p. 1435, Šternberk, objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1763 zast. pl.
o výměře 2446 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s pozemkem
parc. č. 1764 zast. pl. o výměře 532 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské
vybavenosti s pozemkem parc. č. 1768 zast. pl. o výměře 294 m2, budovy bez č.p./č.e.
objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1769 zast. pl. o výměře 79 m2,
budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1771 zast. pl. o
výměře 217 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc.
č. 1773 zast. pl. o výměře 478 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s
pozemkem parc. č. 1774 zast. pl. o výměře 674 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt
občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1775 zast. pl. o výměře 833 m2, pozemků
parc. č. 1783/5 zast. pl. o výměře 943 m2, parc. č. 1783/10 zast. pl. o výměře 205 m2,
parc. č. 1782 ost. pl. o výměře 3 571 m2, parc. č. 1783/6 ost. pl. o výměře 212 m2,
parc. č. 1784 zahrada o výměře 1823 m2, parc. č. 1783/3 ost. pl. o výměře 31 m2,
parc. č. 1776 zast. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 1783/4 zast. pl. o výměře 9 m2, částí
pozemků parc. č. 1783/1 ost. pl. o výměře 22 882 m2, parc. č. 1785 zahrada o výměře
1 005 m2 a parc. č. 1786/1 ost. pl. o výměře 1 759 m2, dle geometrického plánu
č. 3668 – 140/2009 ze dne 28. 11. 2009 pozemky parc. č. 1783/1 ost. pl. o výměře
22 882 m2, parc. č. 1785/1 zahrada o výměře 1 005 m2 a parc. č. 1786/1 ost. pl. o
výměře 1 759 m2, vše v k.ú. a obci Šternberk, vše z vlastnictví města Šternberka do
vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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2.7. bezúplatně převést pozemní komunikaci, nyní silnici III/04725 od staničení
0,000 km (vyústění ze silnice I/47) po staničení 1,040 km (konec silnice) v k.ú. Slavíč,
obec Hranice v délce 1,040 km z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Hranice.
Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci
rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.
2.8. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 3957/1 ost. pl. o výměře 1810 m2, dle
geometrického plánu č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009 část pozemku parc.
č. 3957/1 díl „e“ o výměře 1810 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 3957/4 ost.
pl. o výměře 2303 m2 a část pozemku parc. č. 3957/1 ost. pl. o výměře 375 m2, dle
geometrického plánu č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009 pozemek parc. č. 3957/6
ost. pl. o výměře 375 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3072/6 orná půda o výměře
134 m2, dle geometrického plánu č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009 pozemek parc.
č. 3072/38 ost. pl. o výměře 134 m2, částí pozemků parc. č. 3072/4 ost.pl. o výměře
159 m2, parc. č. 3072/7 orná půda o výměře 564 m2, parc. č. 3072/26 orná půda o
výměře 275 m2 a parc. č. 3072/32 ost. pl. o výměře 81 m2, dle geometrického plánu
č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009 parc. č. 3072/4 díl „k“ o výměře 159 m2, parc.
č. 3072/7 díl „l“ o výměře 564 m2, parc. č. 3072/26 díl „n“ o výměře 275 m2 a parc.
č. 3072/32 díl „m“ o výměře 81 m2, které jsou sloučeny do nově vzniklého pozemku
parc. č. 3072/37 ost. pl. o výměře 1079 m2, částí pozemků parc. č. 4052/9 orná půda o
výměře 1264 m2 a parc. č. 3939/2 ost. pl. o výměře 106 m2, dle geometrického plánu
č. 2635-142.1/2008 ze dne 9. 3. 2009 parc. č. 4052/9 díl „b“ o výměře 1264 m2 a parc.
č. 3939/2 díl „a“ o výměře 106 m2, které jsou sloučeny do nově vzniklého pozemku
parc. č. 4052/9 ost. pl. o výměře 1370 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, vše z
vlastnictví města Lipník nad Bečvou, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře 1058 m2, dle
geometrického plánu č. 284-279/2009 ze dne 8.12.2009 pozemek parc. č. 129/7 ost.
pl. o výměře 1058 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, do vlastnictví
ČR - Vojenské nemocnice Olomouc za podmínky, že současně bude zřízeno věcné
břemeno na části pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře 1058 m2, dle
geometrického plánu č. 284-279/2009 ze dne 8.12.2009 pozemek parc. č. 129/7 ost.
pl. o výměře 1058 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, spočívající v právu
chůze přes předmětný pozemek mezi ČR - Vojenskou nemocnicí Olomouc jako
povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného
břemene, které Rada Olomouckého kraje tímto schvaluje. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 503/1 ost. pl. o celkové výměře
781 m2, dle geometrického plánu č. 145 – 40/2009 ze dne 24. 6. 2009 pozemky parc.
č. 503/69 ost. pl. o výměře 205 m2, parc. č. 503/70 ost. pl. o výměře 61 m2, parc.
č. 503/71 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 503/72 ost. pl. o výměře 28 m2, parc.
č. 503/73 ost. pl. o výměře 426 m2 a parc. č. 503/74 ost. pl. o výměře 31 m2, část
pozemku parc. č. 504/1 ost. pl. o výměře 264 m2, dle geometrického plánu č. 145 –
40/2009 ze dne 24. 6. 2009 pozemek parc. č. 504/7 ost. pl. o výměře 264 m2, vše v
k.ú. a obci Špičky, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
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Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Špičky za podmínky,
že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 99 ost. pl. o
výměře 43 m2, parc. č. 185/1 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 198/1 ost. pl. o výměře
31 m2, parc. č. 199 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 226/1 ost. pl. o výměře 27 m2,
dle geometrického plánu č. 145 – 40/2009 ze dne 24. 6. 2009 pozemky parc. č. 99/10
ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 185/4 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 198/4 ost. pl. o
výměře 31 m2, parc. č. 199/2 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 226/5 ost. pl. o výměře
27 m2, a pozemku parc. č. 198/2 ost. pl. o výměře 8 m2, vše v k.ú. a obci Špičky, vše z
vlastnictví obce Špičky do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.11. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 3712/2 ost. pl. o celkové výměře
482 m2, dle geometrického plánu č. 500 – 122/2006 ze dne 6. 12. 2006 pozemky parc.
č. 3712/6 ost. pl. o výměře 138 m2, parc. č. 3712/7 ost. pl. o výměře 255 m2, parc.
č. 3712/8 ost. pl. o výměře 60 m2 a parc. č. 3712/9 ost. pl. o výměře 29 m2, pozemky
parc. č. 3417/3 vodní plocha o výměře 1028 m2 a parc. č. 3417/6 vodní plocha o
výměře 159 m2, vše v k.ú. a obci Němčice nad Hanou, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Němčice nad Hanou za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3674/1 ost. pl. o celkové výměře 108 m2, dle
geometrického plánu č. 500 – 122/2006 ze dne 6. 12. 2006 pozemky parc. č. 3674/21
ost. pl. o výměře 67 m2 a parc. č. 3674/22 ost. pl. o výměře 41 m2, a části pozemku
parc. č. 3674/2 ost. pl. o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 500 – 122/2006 ze
dne 6. 12. 2006 pozemek parc. č. 3674/23 ost. pl. o výměře 19 m2, vše v k.ú. a obci
Němčice nad Hanou, vše z vlastnictví města Němčice nad Hanou do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.12. bezúplatně převést pozemky parc. č. 2371/119 ostatní plocha o výměře 47 m2 a
parc. č. 2371/149 ostatní plocha o výměře 710 m2, oba v katastrálním území a obci
Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a
dálnic ČR, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků
parc. č. 1227/11 ostatní plocha o výměře 1.080 m2, parc. č. 1227/18 ostatní plocha o
výměře 2.726 m2, parc. č. 1227/19 ostatní plocha o výměře 2.977 m2, parc. č. 1227/27
ostatní plocha o výměře 546 m2, parc. č. 1227/28 ostatní plocha o výměře 78 m2 a
parc. č. 1227/29 ostatní plocha o výměře 74 m2, vše v katastrálním území Slavonín,
obec Olomouc, pozemků parc. č. 2371/147 ostatní plocha o výměře 1.607 m2, parc.
č. 2371/148 ostatní plocha o výměře 1.785 m2, parc. č. 2371/150 ostatní plocha o
výměře 8.950 m2 a parc. č. 2371/151 ostatní plocha o výměře 2.371 m2, vše v
katastrálním území a obci Velká Bystřice, pozemků parc. č. 2000/5 ostatní plocha o
výměře 11.232 m2 a parc. č. 2000/13 ostatní plocha o výměře 125 m2, oba v
katastrálním území a obci Velký Týnec, pozemku parc. č. 280/13 ostatní plocha o
výměře 72 m2 v katastrálním území a obci Svésedlice, pozemků parc. č. 1969/99
ostatní plocha o výměře 6.718 m2 a parc. č. 1969/101 ostatní plocha o výměře
2.704 m2, oba v katastrálním území Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice a
pozemků parc. č. 291/13 ostatní plocha o výměře 529 m2, parc. č. 291/14 ostatní
plocha o výměře 734 m2, parc. č. 291/15 ostatní plocha o výměře 367 m2, parc.
č. 291/17 ostatní plocha o výměře 495 m2 a parc. č. 291/33 ostatní plocha o výměře
3.630 m2, vše v katastrálním území Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, vše z
vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

7

2.13. odprodat část pozemku parc. č. 2003/2 ost pl. o výměře cca 50 m2 v k.ú. Paseka
u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského
kraje za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje
předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena
nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.

schvaluje
3.1. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. S –
2007/1140/OMP na budoucí odprodej části pozemku v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc uzavřené dne 10. 7. 2007 mezi Olomouckým krajem jako budoucím
prodávajícím a manžely Mgr. Taťánou Matuškovou, Ph.D. a PaedDr. Petrem
Matuškou, Ph.D. jako budoucím kupujícími z důvodu změny subjektů na straně
budoucího kupujícího
3.2. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. S–
2004/0391/OMP, uzavřené dne 28.7.2004 mezi Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným a městem Lipník nad Bečvou jako budoucím dárcem na budoucí
bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, a o zrušení všech
práv a povinností z této smlouvy z důvodu změny rozsahu předmětných pozemků

4.

u k l á d á zajistit zveřejnění záměru Olomouckého kraje dle bodů 2. 1. - 2. 12.
návrhu na usnesení

O: vedoucí odboru majetkového a právního
T: 29. 3. 2010
5.

u k l á d á informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru Olomouckého kraje
dle bodů 2. 1. - 2. 12. návrhu na usnesení

O: vedoucí odboru majetkového a právního
T: 29. 3. 2010
6.

u k l á d á nabídnout Zlínskému kraji k odkoupení část pozemku parc. č. 2003/2 ost
pl. o výměře cca 50 m2 v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje za podmínek dle důvodové zprávy

O: vedoucí odboru majetkového a právního
T: 29. 3. 2010

UR/31/13/2010 Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
Rada 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 zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 804/10
ost. pl. a parc. č. 842/11 ost. pl., dle geometrického plánu č. 1720 – 681/2008 ze dne
25. 11. 2008 pozemek parc. č. 842/11 díl „c“ o výměře 97 m2 a pozemek parc.
č. 804/10 díl „a“ o výměře 10 m2, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, v budoucím
vlastnictví Olomouckého kraje, v budoucím hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, spočívajícího v právu umístění a provozování vodovodu
v (na) předmětných pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními
prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním vodovodu, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a statutárním městem Olomouc jako oprávněným z věcného břemene. Věcné
břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného
břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene. Smlouva o
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zřízení věcného břemene bude uzavřena současně s darovací smlouvou na převod
částí pozemků v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části
pozemků parc. č. 2633/5 ost. pl., parc. č. 2635/11 ost. pl., parc. č. 2633/1 ost. pl. a
parc. č. 2635/1 ost. pl., vše v k.ú. a obci Prostějov, spočívajícího v právu zřízení
(uložení), provozu, údržby a oprav kanalizace DN 1200 v (na) předmětných
pozemcích, v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmětné
pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním této
kanalizace mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a
společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. jako budoucím oprávněným z
věcného břemene za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle
právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, a za podmínky odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy. Smlouva o
zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 9 měsíců od vydání
kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „Kanalizace Okružní ulice Prostějov“
kolaudována. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
2.3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1587/5
zahrada v k.ú. a obci Hranice ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední
lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes
pozemek parc. č. 1587/5 v k.ú. a obci Hranice v nezbytném rozsahu za účelem
přístupu a příjezdu k pozemkům parc. č. 1449/3, parc. č. 1449/11, parc. č. 1451/3 a
parc. č. 2431/1, vše v k.ú. a obci Hranice, vše podél vlastnické hranice pozemku parc.
č. 1587/5 s pozemky parc. č. 1582/1, parc. č. 1582/3 a parc. č. 1582/4, vše v k.ú. a
obci Hranice v rozsahu dle geometrického plánu č. 3625-213/2009 ze dne 23.11.2009,
vše ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 1449/3, parc. č. 1449/11, parc.
č. 1451/3 a parc. č. 2431/1 vše v k.ú. a obci Hranice, mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a paní Dagmar Trebichavskou jako oprávněným z
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou
úhradu ve výši 78 720,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Oprávněný z
věcného břemene uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí.

UR/31/14/2010 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 11. 3. 2010
3.

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

4.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

4.1. odprodej budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc.
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č. st. 3835 zast. pl., spojovací koridor na části pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl.,
pozemek parc. č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2, část pozemku parc. č. st. 3821
zast. pl. o výměře 24 m2 a část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. o výměře 809 m2, vše
v k.ú. a obci Hranice, dle geometrického plánu č. 3319 –105/2007 ze dne 23. 11. 2007
budova bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 3835 zast.
pl., pozemek parc. č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2 a část pozemku parc. č. st.
3821 zast. pl. díl „a“ o výměře 24 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. st. 3835
zast. pl. o celkové výměře 264 m2, pozemek parc. č. 1021/6 ost. pl. o výměře 809 m2,
vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Základní
školy a Mateřská školy Hranice, Nová 1820, do vlastnictví paní Heleny Žákové za
kupní cenu ve výši 720 000,- Kč a za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Kupní
smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. v k.ú. a
obci Hranice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Základní školy Hranice,
Nová 1820. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva,
minimálně ve výši 11 945,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí
bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o
příslušnou sazbu DPH.
4.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku
parc. č. 1892/2 ost. pl. o výměře cca 520 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice mezi Olomouckým
krajem jako budoucím prodávajícím a ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou
jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým
posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době
uzavření řádné kupní smlouvy a za podmínek stanovených Správou silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací. Kupní smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku po vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „LBP
Desná“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitostí bude podléhat dani
z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou platnou sazbu
DPH.
5.

revokuje
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/8/24/2009 ze dne
19. 3. 2009, bod 5.3., týkající uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část
pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. v k.ú. a obci Hranice mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a panem Ing. Petrem Kafkou jako oprávněným z
věcného břemene z důvodu odstoupení Ing. Kafky od záměru odkoupit předmětné
nemovitosti

6.

p o z a s t a v u j e projednávání záležitosti odprodeje pozemku parc. č. 1149 ost. pl.
o výměře 296 m2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do doby vybudování chodníku (cyklostezky) na předmětném pozemku,
nejpozději však do 31.12.2010

7.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Základní školy a Mateřská
školy Hranice, Nová 1820, dle bodu 4. 1. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí
vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Podmínkou
odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení uvedených dispozic
Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

8.

u k l á d á jednat s obcí Vřesovice, respektive s Římskokatolickou farností Vřesovice
o případném bezúplatném převodu předmětných nemovitostí v k.ú. Vřesovice
u Prostějova, obec Vřesovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců
17 do vlastnictví obce Vřesovice, respektive do vlastnictví Římskokatolické farností
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Vřesovice
O: vedoucí odboru majetkového a právního
T: 29. 3. 2010

UR/31/15/2010 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 11. 3. 2010
3.

doporučuje
revokovat:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

3.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/22/2008 ze dne
21. 4. 2008, bod 8., dle tabulky uvedené v důvodové zprávě, ve věci uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku ve zjednodušené
evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 74/1 o výměře 295,80 m2 v
k.ú. Prusy, obec Beňov mezi manželi Ilonou a Petrem Caletkovými jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny kupní
ceny a termínu uzavření řádné kupní smlouvy
3.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 ze dne
25. 9. 2009, bod 8., dle tabulky uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy, ve věci
odkoupení pozemku parc. č. 1491/3 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Dub nad
Moravou, obec Dub nad Moravou ze spoluvlastnictví Jarmily Čapkové a Jaroslava
Čapky do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 800,- Kč z důvodu změny
vlastníka předmětného pozemku
4.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

4.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 489 trvalý
travní porost o výměře cca 9 m2 a část pozemku parc. č. 490/3 trvalý travní porost o
výměře cca 593 m2, oba v k.ú. a obci Bystrovany, mezi společností MAPRO spol. s r.o.
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná
kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, jímž
bude stavba „III/4436, I/35 Olomouc – okružní křižovatka“ kolaudována, za podmínky,
že pozemky nebo jejich části budou zastavěné silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Kupní cena předmětné nemovitosti se bude rovnat ceně tržní, stanovené znaleckým
posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době
uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Kupní cena a ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu
Olomouckého kraje.
4.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1868/3 ost.
pl. o výměře cca 473 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností
SPORT METAL, společnost s ručením omezeným jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena
do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „III/4436, I/35
Olomouc – okružní křižovatka“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich
části budou zastavěné silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné
nemovitosti se bude rovnat ceně tržní, stanovené znaleckým posudkem zpracovaným
dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádné kupní
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smlouvy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Kupní cena a ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého
kraje.
4.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 74/1 o
výměře 295,80 m2 v k.ú. Prusy, obec Beňov mezi manželi Ilonou a Petrem
Caletkovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena před započetím stavebních
prací na stavbě „Obchvat silnice II/150 – Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa“.
Kupní cena předmětného pozemku se bude rovnat ceně obvyklé, stanovené
znaleckým posudkem, zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku,
účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.4. odkoupení pozemku parc. č. 1491/3 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Dub
nad Moravou, obec Dub nad Moravou z vlastnictví Jaroslava Čapka do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 2 800,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.

s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 4.4. návrhu na usnesení, a to
vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení
uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

UR/31/16/2010 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 11. 3. 2010
3.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

3.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 124/1 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 1006-437/2009 ze dne 13.8.2009 parc. č. 124/1 díl „a“ o výměře 69 m2 a díl „b“ o
výměře 28 m2, částí pozemku parc. č. 124/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 1004372/2009 ze dne 18.8.2009 parc. č. 124/1 díl „a“ o výměře 29 m2 a díl „b“ o výměře
40 m2, části pozemku parc. č. 124/19 ost. pl., dle geometrického plánu č. 1004372/2009 ze dne 18.8.2009 parc. č. 124/19 díl „c“ o výměře 3 m2, části pozemku parc.
č. 103/11 ost. pl., dle geometrického plánu č. 1004-372/2009 ze dne 18.8.2009 parc.
č. 103/11 „e“ o výměře 14 m2, a části pozemku parc. č. 124/18 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 1004-372/2009 ze dne 18.8.2009 parc. č. 124/18 „d“ o výměře
1 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouc. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
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3.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
částí pozemků parc. č. 1513/3 ost. pl. o výměře cca 45 m2, parc. č. 1513/2 ost. pl. o
výměře cca 10 m2, parc. č. 1513/1 ost. pl. o výměře cca 1 066 m2, parc. č. 1514 ost.
pl. o výměře cca 480 m2 a parc. č. 1512 ost. pl. o výměře cca 33 m2, vše v k.ú. Újezd
u Uničova, obec Újezd mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Újezd
jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho
roku po vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „Stezka pro chodce a cyklisty
Šternberk –Uničov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
4.

schvaluje
odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 3. 1. návrhu na usnesení, a to
ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti.
Podmínkou odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení uvedené dispozice
Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

UR/31/17/2010 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 11. 3. 2010
3.

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

4.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

4.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2689/1 ostatní plocha o výměře
4713 m2, dle geometrického plánu č. 391-8/2009 ze dne 14.9.2009 pozemek parc.
č. 2689/1 ost. pl. o výměře 4713 m2 v k.ú. a obci Jezernice, z vlastnictví obce
Jezernice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 874/10 ost. pl. o výměře 37 m2, parc.
č. 874/11 ost. pl. o výměře 61 m2 a parc. č. 874/12 ost. pl. o výměře 839 m2, vše v k.ú.
Bukovice u Velkých Losin, obec Velké Losiny z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.3. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 224 zahrada o výměře 79 m2 v k.ú. Kunčice,
obec Bělotín z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Olomouckého
kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1399 ost. pl. o výměře 23 066 m2, dle
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geometrického plánu č. 396-52/2009 ze dne 11.10.2009 pozemek parc. č. 1399/1 ost.
pl. o výměře 23 066 m2 v k.ú. a obci Dřevohostice z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.

schvaluje
předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 4.1. návrhu na usnesení, a to ke
dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Podmínkou
předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení uvedené dispozice
Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

UR/31/18/2010 Majetkoprávní záležitosti
nemovitého majetku

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 11. 3. 2010
3.

doporučuje
schválit

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

3.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1458/5 ost. pl. o výměře 1858 m2, dle
geometrického plánu č. 465-215/2009 ze dne 2.9.2009 pozemek parc. č. 1458/40 ost.
pl. o výměře 1858 m2 a pozemku parc. č. 1461 ost. pl. o výměře 6 514 m2, oba v k.ú.
Písečná u Jeseníka, obec Písečná, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
obce Písečná za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 450/2 ost. pl. o výměře 985 m2 v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec Písečná z
vlastnictví obce Písečná do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 3 ost. pl. o výměře 50 m2, parc.
č. 423/1 ost. pl. o výměře 71 m2, parc. č. 424/1 ost. pl. o celkové výměře 1 944 m2 a
parc. č. 425 ost. pl. o celkové výměře 825 m2, dle geometrického plánu č. 99 - 46/2009
ze dne 3. 9. 2009 pozemky parc. č. 3/1 ost. pl. o výměře 50 m2, parc. č. 423/12 ost. pl.
o výměře 71 m2, parc. č. 424/4 ost. pl. o výměře 1 440 m2, parc. č. 424/5 ost. pl. o
výměře 475 m2, parc. č. 424/6 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 424/7 o výměře 17 m2,
parc. č. 425/2 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 425/3 ost. pl. o výměře 22 m2, parc.
č. 425/4 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 425/5 ost. pl. o výměře 583 m2 a parc.
č. 425/6 ost. pl. o výměře 190 m2, vše v k.ú. Kunčice, obec Bělotín, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Bělotín za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4 ost. pl. o výměře 34 m2, dle geometrického
plánu č. 99 - 46/2009 ze dne 3. 9. 2009 pozemek parc. č. 4/2 ost. pl. o výměře 34 m2,
v k.ú. Kunčice, obec Bělotín z vlastnictví obce Bělotín do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.

s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3.1. a 3.2. návrhu na usnesení,
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a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti.
Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení uvedené
dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
5.

schvaluje
odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3.1. a 3.2. návrhu na usnesení,
a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Podmínkou odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení
uvedené dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

UR/31/19/2010 Majetkoprávní
záležitosti
příspěvkových organizací

–

zplnomocnění

ředitelů

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

z m o c ň u j e ředitele Domova Paprsek Olšany, příspěvkové organizace k
zastupování Olomouckého kraje při jednání ve společenství vlastníků jednotek v domu
č.p. 514, Postřelmov, bydlení na pozemku parc. č. 1573 zast. pl. v k.ú. a obci
Postřelmov, ředitele Nových Zámků – ústavu sociální péče, příspěvkové organizace k
zastupování Olomouckého kraje při jednání ve společenství vlastníků jednotek v domu
č.p. 685, Nové Sady, byt. dům na pozemku parc. č. st. 797 zast. pl. v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, ředitele Slovanského gymnázia, Olomouc, tř. Jiřího z
Poděbrad 13 k zastupování Olomouckého kraje při jednání ve společenstvích vlastníků
jednotek v domech č.p. 118, 119, Klášterní Hradisko, byt. dům na pozemcích parc.
č. st. 350 zast. pl. a parc. č. st. 351 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, a v domu
č. p. 116, Klášterní Hradisko, byt. dům na pozemku parc. č. st. 348, v k.ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc.

3.

u k l á d á dle bodu 2. návrhu na usnesení bezodkladně informovat Olomoucký kraj
o úkonech provedených v předmětných zastoupeních

O: ředitelé příslušných příspěvkových organizací, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí
odboru školství, mládeže a tělovýchovy
T: průběžně

UR/31/20/2010 Majetkoprávní záležitosti – podnájem nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í s umístěním sídla společnosti MARTEK MEDICAL GROUP a.s. v
budově č.p. 291, Krasice, obč. vyb. na pozemcích parc. č. st. 511 zast. pl. a parc. č. st.
512 zast. pl. v k.ú. Krasice, obec Prostějov

UR/31/21/2010 Zřízení Poradního sboru pro environmentální
výchovu a osvětu Olomouckého kraje

vzdělávání,

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í se zřízením Poradního sboru pro environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu Olomouckého kraje

3.

s c h v a l u j e statut Poradního sboru pro environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu Olomouckého kraje
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4.

s o u h l a s í s návrhem složení Poradního sboru pro environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu Olomouckého kraje pro období 2010 – 2012

5.

u k l á d á jmenovat jednotlivé členy Poradního sboru pro EVVO dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy

O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: 18. 2. 2010

UR/31/22/2010 Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty Olomouckého kraje pro rok 2010
Rada 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 Pravidla pro poskytování příspěvků z Programu podpory
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2010 dle
Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

schvaluje
složení výběrové komise pro hodnocení podaných projektů dle
upravené důvodové zprávy

4.

u k l á d á vyhlásit Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Olomouckého kraje pro rok 2010

O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
T: 18. 2. 2010

UR/31/23/2010 Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou - petice
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

UR/31/24/2010 Personální záležitosti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změnu výše osobních příplatků dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á zpracovat platové výměry dle bodu 2 usnesení

O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
T: ihned

UR/31/25/2010 Personální záležitosti v oblasti zdravotnictví - ředitel Dětského
centra Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

u k l á d á zajistit vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ředitelky Dětského
centra Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace, podle zásad vyhlášky
č. 247/1993 Sb.

O: vedoucí odboru zdravotnictví
T: ihned
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3.

s c h v a l u j e text vyhlášení výběrového řízení dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a
návrh složení členů výběrové komise dle důvodové zprávy

4.

z m o c ň u j e MUDr. Michaela Fischera, 1. náměstka hejtmana, jmenovat výběrovou
komisi dle důvodové zprávy

5.

p o v ě ř u j e MUDr. Michaela Fischera, 1. náměstka hejtmana, provést všechny
potřebné kroky ve výběrovém řízení v souladu s vyhláškou č. 247/1993 Sb., s výjimkou
rozhodnutí o výběru uchazeče a jeho jmenování

UR/31/26/2010 Stížnost regulační poplatky
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í odpověď na stížnost Libuše Skopalové – regulační poplatky

UR/31/27/2010 Žádost o změnu účelu použití investičního příspěvku
Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změnu účelu použití
„Technologie do stravovacího provozu“
příspěvková organizace, se sídlem Paseka
konvektomatu a šokéru ve výši 800 tis. Kč
dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á sdělit ředitelce Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková
organizace, se sídlem Paseka 145, PSČ 783 97, IČ: 00849081, že Rada Olomouckého
kraje schválila změny účelu použití finančních prostředků dle důvodové zprávy

finančních prostředků investiční akce
Odborného léčebného ústavu Paseka,
145, PSČ 783 97, IČ: 00849081, z nákupu
na nákup konvektomatu a chladících vitrín

O: vedoucí odboru zdravotnictví
T: ihned

UR/31/28/2010 Změna investora investiční akce - Odborný léčebný ústav
Paseka, příspěvková organizace – Přestavba 2. podlaží budovy
D na lůžkové oddělení
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změnu investora investiční akce „Odborný léčebný ústav Paseka,
příspěvková organizace – Přestavba 2. poschodí budovy D na lůžkové oddělení“, dle
důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat ředitelku zdravotnického zařízení, že Rada Olomouckého kraje
schválila změnu investora dle důvodové zprávy

O: vedoucí odboru zdravotnictví
T: ihned

UR/31/29/2010 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek
Rada 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 výběr dodavatele veřejné zakázky „Domov důchodců Červenka sociální zařízení na pokojích uživatelů“, dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci akce „Domov důchodců Červenka sociální zařízení na pokojích uživatelů“ mezi Olomouckým krajem a dodavatelem
EMPECOM, s.r.o., Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc, IČ: 258 37 516

4.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UR/31/30/2010 Projekty Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací
předkládané do 16. výzvy Operačního programu Životní
prostředí
Rada 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 podání projektů Olomouckého kraje s názvy "Realizace energeticky
úsporných opatření - SŠ technická Přerov", "Realizace energeticky úsporných opatření
- SŠ Polygrafická Olomouc", "Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a DD
Zábřeh" do 16. Výzvy Operačního programu Životní prostředí

3.

s c h v a l u j e podání projektů příspěvkových organizací s názvy "Realizace
energeticky úsporných opatření - Obchodní akademie Mohelnice", "Realizace
energeticky úsporných opatření – SOŠ a SOU Jeseník", "Realizace energeticky
úsporných opatření – Sociální služby pro seniory Olomouc-ubytovací část", "Realizace
energeticky úsporných opatření – Domov důchodců Hrubá Voda", "Realizace
energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Wolkera Prostějov", "Realizace
energeticky úsporných opatření – SPŠ strojnická Olomouc", "Realizace energeticky
úsporných opatření – SOU obchodní Prostějov", "Realizace energeticky úsporných
opatření – ZŠ Vlčice" a "Zateplení a výměna oken na objektu Gymnázia Šternberk" do
16. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

4.

souhlasí
se zajištěním spolufinancování a předfinancování projektů
Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací dle bodů 2 a 3 usnesení v případě
získání podpory z Operačního programu životní prostředí

5.

ukládá
zajistit podání projektových žádostí k projektům předkládanými
příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje do 16. výzvy Operačního programu
Životní prostředí dle bodu 2 a 3 usnesení

O: ředitelé příslušných příspěvkových organizací, vedoucí odboru investic a evropských
programů
T: ihned
6.

u k l á d á p o d e p s a t čestné prohlášení o zajištění financování
projektů podávaných Olomouckým krajem a příspěvkovými organizacemi
Olomouckého kraje do 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí dle bodu 2 a
3 usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
7.

u k l á d á předložit projekty na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: ZOK 30. 4. 2010
8.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit zajištění financování a předfinancování projektů dle bodů 2 a 3 usnesení v
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případě získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

UR/31/31/2010 Záměr výstavby objektu stravování studentů ze škol Slovanské
gymnázium Olomouc, Střední průmyslová škola strojnická
Olomouc a Střední škola technická a obchodní Olomouc
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2. u k l á d á navrhnout kapacity stravování a potřeb výuky záměru dostavby budovy
Slovanského gymnázia Olomouc pro potřeby všech tří škol dle demografického vývoje
15letých dle důvodové zprávy
O: vedoucí odboru investic a evropských programů, vedoucí odboru školství, mládeže a
tělovýchovy
T: 29. 3. 2010

UR/31/32/2010 Ediční plán propagačních materiálů Olomouckého kraje pro rok
2010
Rada 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 edičního plánu propagačních materiálů pro rok 2010 dle
upravené důvodové zprávy

3.

u k l á d á řídit se edičním plánem při zadávání jednotlivých zakázek v rámci
propagace kraje

O: vedoucí kanceláře hejtmana
T: průběžně

UR/31/33/2010 Krajské operační a informační středisko HZS Olomouckého
kraje
Rada 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 aktualizovaný věcný, časový a finanční harmonogram přípravy a
realizace projektu Krajského operačního a informačního střediska HZS Olomouckého
kraje dle důvodové zprávy

UR/31/34/2010 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 1. výzvy globálního
grantu Olomouckého kraje „Podpora nabídky dalšího vzdělávání
v Olomouckém kraji“ realizovaného v oblasti podpory 3.2 při
Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í s předloženým vyhodnocením přijatých žádostí v rámci 1. výzvy
globálního grantu Olomouckého kraje „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v
Olomouckém kraji“ realizovaného v oblasti podpory 3.2 při Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje vyhodnocení přijatých žádostí
v rámci 1. výzvy globálního grantu Olomouckého kraje „Podpora nabídky dalšího
19

vzdělávání v Olomouckém kraji“ realizovaného při Operačním programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost dle důvodové zprávy
O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: ZOK 11. 3. 2010
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
a) schválit seznam grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle
Přílohy č. 2 důvodové zprávy,
b) schválit seznam grantových projektů nedoporučených k obdržení finanční podpory
dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,
c) schválit vzorové znění „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ dle Přílohy č. 3
důvodové zprávy,
d) schválit uzavření „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli
grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy,
e) zmocnit Ing. Pavla Sekaninu, náměstka hejtmana, k uzavření a podpisu „Smlouvy o
realizaci grantového projektu“ s předkladateli grantových projektů doporučených k
obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy.

UR/31/35/2010 Personální záležitosti komisí Rady Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
5.

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

6.

bere na vědomí
odstoupení pana Jindřicha Valoucha z funkce člena
Komise pro legislativu Rady Olomouckého kraje dle důvodové zprávy

7.

b e r e n a v ě d o m í odstoupení Ing. Romana Váni z funkce člena Komise pro
informatiku Rady Olomouckého kraje ke dni 1. 2. 2010

8.

b e r e n a v ě d o m í odstoupení Mgr. Jiřího Zemánka z funkce člena Komise
pro informatiku Rady Olomouckého kraje ke dni 1. 2. 2010

9.

j m e n u j e Ing. Miroslava Anděla členem Komise pro legislativu Rady Olomouckého
kraje s účinností od 4. 2. 2010

10.

j m e n u j e pana Martina Macháčka členem Komise pro informatiku Rady
Olomouckého kraje s účinností od 4. 2. 2010

11.

j m e n u j e Lucii Balarinovou členem Komise pro informatiku Rady Olomouckého
kraje s účinností od 4. 2. 2010

12.

u k l á d á vyhotovit nově jmenovaným představitelům komisí Rady Olomouckého
kraje jmenovací dekrety

O: vedoucí kanceláře hejtmana
T: ihned
V Olomouci dne 4. 2. 2010

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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