USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 2. 9. 2010

UR/46/1/2010 Program 46. schůze Rady Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í program 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne
2. 9. 2010

UR/46/2/2010 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke dni 2. 9. 2010

2.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: ZOK 24. 9. 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 zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni
2. 9. 2010

UR/46/3/2010 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
dle upravené důvodové zprávy

2.

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

3.

v y p o u š t í z e s l e d o v á n í své usnesení č. UR/35/83/2010, bod 1, ze dne
29. 3. 2010, dle důvodové zprávy

UR/46/4/2010 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí č. 1
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. 4 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí č. 1 mezi
Olomouckým krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911 dle důvodové zprávy

3.

z m o c ň u j e Bc. Ing. Libora Koláře, ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje
k podpisu dodatku dle bodu 2 usnesení

UR/46/5/2010 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na
spolufinancování akcí zařazených do programu Výstavba
a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
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 o u h l a s í s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace firmě
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Krapkova 1635/26, PSČ 79601 Prostějov,
IČ: 49451723 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace firmě Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248, PSČ 79001 Jeseník,
IČ: 65138066 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

4.

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

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 9. 2010
5.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit uzavření smluv o poskytnutí účelové finanční dotace firmě Vodovody
a kanalizace Prostějov, a.s., a firmě Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.,
a uložit Ing. Pavlu Horákovi, náměstkovi hejtmana, podepsat smlouvy o poskytnutí
dotace

UR/46/6/2010 Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
Olomouckého kraje – významné projekty v oblasti životního
prostředí a zemědělství
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 smluv o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým
krajem a příjemci dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 až 2 důvodové zprávy

3.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana

UR/46/7/2010 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Gymnázium
Jeseník, Komenského 281 – oprava střechy na objektu
tělocvičny“
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 15. 10. 2009 na
realizaci akce „Gymnázium Jeseník, Komenského 281 – oprava střechy na objektu
tělocvičny“ mezi Olomouckým krajem a společností KORD Jeseník spol. s r.o., se
sídlem Jeseník, K. Čapka 346, PSČ 79001, IČ: 451 94 165, dle důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
bodu 2 usnesení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2009 dle

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UR/46/8/2010 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Emanuela Pöttinga, Olomouc – rekonstrukce osvětlení
a elektroinstalace“
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2010 na
realizaci akce „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Emanuela Pöttinga, Olomouc – rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace“ mezi
Olomouckým krajem a společností Elektropráce Spáčil s.r.o., se sídlem Olomouc,
Neředín, Západní 706/58, PSČ 779 00, IČ: 268 53 639, dle důvodové zprávy

3.

ukládá podepsat
bodu 2 usnesení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2010 dle

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UR/46/9/2010 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 upravené Příloze č. 1

3.

s o u h l a s í s rozpočtovými změnami 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 24. 9. 2010
5.

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

UR/46/10/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického
T: ZOK 24. 9. 2010
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
na vědomí poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

vzít

UR/46/11/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - Významné projekty
Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
4.

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

5.

s o u h l a s í s návrhem realizace Významných projektů v částce 4 560 000 Kč dle
upravené Přílohy č.1 důvodové zprávy

6.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
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O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 9. 2010
7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
a) schválit předložený návrh realizace Významných projektů dle Přílohy č. 1 včetně
příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v částce 4 560 000 Kč a uložit RNDr. Ivanu
Kosatíkovi, náměstkovi hejtmana, podepsat smlouvy
b) uložit Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí významných projektů dle
bodu 2 usnesení v částce 1.280 000 Kč v termínu do 7. 10. 2010.

UR/46/12/2010 Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - žádosti obcí 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 s poskytnutím bezúročné půjčky městu Vidnava dle důvodové zprávy

3.

s o u h l a s í s poskytnutím finančního příspěvku obci Petrov nad Desnou dle
důvodové zprávy

4.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického
T: ZOK 24. 9. 2010
5.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit poskytnutí bezúročné půjčky městu Vidnava a schválit poskytnutí finančního
příspěvku obci Petrov nad Desnou dle důvodové zprávy

UR/46/13/2010 Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2011 - 2012
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 rozpočtovým výhledem Olomouckého kraje na období 2011 - 2012

3.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 9. 2010
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
schválit rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2011 - 2012

kraje

UR/46/14/2010 Kontrolní vážení vozidel – nová právní úprava zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
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 navýšení limitu o 1 pracovníka Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje k zajištění agendy vyřizování
správních deliktů při kontrolním vážení vozidel dle důvodové zprávy

3.

s t a n o v í v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
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v platném znění, limit 521 zaměstnanců (pracovních míst) Olomouckého kraje
zařazených do krajského úřadu

UR/46/15/2010 Žádost o navýšení finančních prostředků na úhradu
prokazatelné ztráty v dopravní obslužnosti na rok 2010
dopravce Veolia Transport Morava a.s.
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 navýšením výdajů z rozpočtu Olomouckého kraje na dopravní
obslužnost území celkem o 5,2 mil. Kč dle upraveného bodu 5 důvodové zprávy

3.

u k l á d á předložit materiál k projednání v Zastupitelstvu Olomouckého kraje

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 9. 2010
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
schválit navýšení výdajů na dopravní obslužnost území dle bodu 2 usnesení

kraje

UR/46/16/2010 Informace o plnění projektu „Silnice pro rozvoj Olomouckého
kraje – výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy
v Olomouckém kraji v letech 2010 až 2012“ v roce 2010
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

UR/46/17/2010 Návrh Dodatku č. 8 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace
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 návrhem Dodatku č. 8 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, s účinností od 24. 9. 2010 dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

3.

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

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 9. 2010
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit Dodatek č. 8 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1

UR/46/18/2010 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.

u k l á d á předložit část materiálu, týkající se bodů 3. 1. a 3. 2. návrhu na usnesení,
na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
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T: ZOK 24. 9. 2010
3.

doporučuje
revokovat:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

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

revokuje
4.1. usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/8/24/2009, bod 5. 1., ze dne
19. 3. 2009 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým
krajem jako oprávněným z věcného břemene a paní Annou Kuchtíkovou a panem
Janem Nowakem jako povinnými z věcného břemene na zřízení věcného břemene na
(v) částech pozemků z důvodu odstoupení žadatelů od záměru odkoupit předmětné
nemovitosti v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice.
4.2. usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/8/24/2009, bod 5. 2., ze dne
19. 3. 2009 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým
krajem jako oprávněným z věcného břemene a panem Ladislavem Kuchtíkem jako
povinným z věcného břemene na zřízení věcného břemene na (v) částech pozemků
z důvodu odstoupení žadatelů od záměru odkoupit předmětné nemovitosti v k.ú. Horní
Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice.

5.

s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje:
5.1. odprodat budovu č. p. 56, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na pozemku parc.
č. st. 72 zast. pl., pozemky 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, 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 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. Záměr
Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj.
5.2. odprodat budovu č. p. 61, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na pozemku parc.
č. st. 77 zast. pl. o výměře 79 m2, pozemky parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 79 m2,
parc. č. 139/14 ost. pl. o výměře 131 m2 a parc. č. 139/15 orná půda o výměře 67 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, 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
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a provozování vodovodního řadu a kanalizace v předmětných pozemcích. Záměr
Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj.
5.3. odprodat budovu č. p. 186, Vřesovice, objekt občanské vybavenosti na pozemku
parc. č. st. 242 zast. pl. (administrativní budovu) a budovu bez č.p./č.e. technická
vybavenost (ČOV) na pozemku parc. č. st. 243 zast. pl. (budovy na pozemcích jiného
vlastníka) v k.ú. Vřesovice u Prostějov, obec Vřesovice, se všemi součástmi
a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Švehlovy střední
školy, Prostějov, nám. Spojenců 17, když jednotlivé cenové nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 5 500,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn
i v měsíčníku Olomoucký kraj.
5.4. odprodat budovu č.p. 608, Hranice I – Město, bydlení na pozemku parc. č. st.
750 zast. pl., garáž na pozemku parc. č. 5293 zast. pl., pozemky parc. č. st. 750 zast.
pl. o výměře 538 m2, parc. č. st. 5293 zast. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 97/1 zahrada
o výměře 197 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, se všemi součástmi a příslušenstvím,
zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, Studentská 1095, za minimální
kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj.
5.5. odprodat pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence
nemovitostí (EN) parc. č. 4949 o výměře 8 020 m2 v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za minimální kupní cenu ve výši 400 000,- Kč, když jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn
i v měsíčníku Olomoucký kraj.
5.6. odprodat areál rekreačního střediska, konkrétně budovu č.e. 16, Chrastice, rod.
rekr. na pozemku parc. č. st. 39, pozemky parc. č. st. 39 zast. pl. o výměře 436 m2,
parc. č. 440/1 trvalý travní porost o výměře 1360 m2, parc. č. 440/2 trvalý travní porost
o výměře 576 m2, parc. č. 440/3 trvalý travní porost o výměře 126 m2, parc. č. 441 ost.
pl. o výměře 487 m2 a parc. č. 1132 ost. pl. o výměře 194 m2, stavbu ČOV (stavba
nezapsaná do katastru nemovitostí) na části pozemku parc. č. 105 (pozemek jiného
vlastníka), vše v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, se všemi součástmi
a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou, venkovními úpravami a trvalými porosty,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy
elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, za minimální kupní cenu ve výši
3 000 000,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr
Olomouckého kraje bude zveřejněn v měsíčníku Olomoucký kraj.
5.7. odprodat areál letního tábora ve Vidnavě, konkrétně budovu bez č.p./č.e. – jiná
stavba na pozemku parc. č. st. 164 a na pozemku parc. č. st. 235, budovu bez č.p./č.e.
– jiná stavba na pozemku parc. č. st. 165, budovu bez č.p./č.e. – jiná stavba na
pozemku parc. č. st. 168, budovu bez č.p./č.e. – jiná stavba na pozemku parc. č. st.
194, budovu bez č.p./č.e. – jiná stavba na pozemku parc. č. st. 198, budovu bez
č.p./č.e. – jiná stavba na pozemku parc. č. st. 199 a budovu bez č.p./č.e. na pozemku
parc. č. st. 167, a pozemky 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.
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168 zast. pl. o 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,
část 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, část 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, část 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, parc. č. 409/2 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 409/3 ost. pl.
o výměře 19 m2, parc. č. 409/4 ost. pl. o výměře 15 m2, pozemek 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 z vlastnictví Olomouckého kraje
z hospodaření Domu dětí a mládeže Litovel, za minimální kupní cenu ve výši
750 000,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr
Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj.
5.8. odprodat plynárenské zařízení v trase 638 metrů v k.ú. a obci Jedlí včetně
veškerého příslušenství a veškeré související dokumentace, které bude vybudováno
v rámci akce „Domov důchodců Štíty – připojení zemního plynu, Jedlí –plynovod“,
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o.,
IČ: 27768961, 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.
5.9. odprodat pozemek parc. č. 284 zast. pl. o výměře 411 m2 v k.ú. Žádlovice, obec
Loštice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště
zemědělského, Loštice, Palackého 338, za minimální kupní cenu ve výši 19 250,- Kč,
když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.10. bezúplatně převést část 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, část 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 část pozemku parc. č. 3812/5 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.
6.

u k l á d á prověřit nutnost provedení demolice budovy č. p. 186, Vřesovice, objekt
občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 242 zast. pl. a budovy bez č.p./č.e.
technická vybavenost na pozemku parc. č. st. 243 zast. pl. (budovy na pozemcích
jiného vlastníka) v k.ú. Vřesovice u Prostějov, obec Vřesovice, se všemi součástmi
a příslušenstvím, z hlediska jejich technického stavu a provést rámcový odhad nákladů
na demolici předmětných budov.
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O: vedoucí odboru investic a evropských programů
T: 4. 11. 2010
7.

u k l á d á zajistit zveřejnění záměru Olomouckého kraje dle bodů 5. 1. - 5. 10.
návrhu na usnesení

O: vedoucí odboru majetkového a právního
T: 7. 10. 2010
8.

u k l á d á informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru Olomouckého kraje
dle bodů 5. 1. - 5. 10. návrhu na usnesení

O: vedoucí odboru majetkového a právního
T: 7. 10. 2010

UR/46/19/2010 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 31/2 orná půda v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování potrubní kanalizace
a kabelového vedení NN ve společné trase na předmětném pozemku, v právu
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na
předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
kanalizace a kabelového vedení mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným
z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací,
IČ: 70994234, 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. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
nejpozději do 9 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba
„Rekonstrukce žst. Olomouc“ kolaudována. Oprávněný z věcného břemene uhradí
veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu
na vklad práv do katastru nemovitostí.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. st. 146/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování kabelu pro uzemnění
trafostanice na předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném
rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelu mezi Olomouckým krajem
jako budoucím povinným z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty,
státní organizací, IČ: 70994234, 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 podmínek kanceláře ředitele,
uvedených v důvodové zprávě. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
nejpozději do 9 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba
„Rekonstrukce žst. Olomouc“ 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech
pozemků parc. č. st. 146/3 zast. pl. a nádvoří a parc. č. 1030, oba v k.ú. Hodolany,
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obec Olomouc, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování optického kabelu
na předmětných pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu
dopravními a mechanizačními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelu mezi Olomouckým krajem
jako budoucím povinným z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty,
státní organizací, IČ: 70994234, 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 podmínek kanceláře ředitele,
uvedených v důvodové zprávě. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
nejpozději do 9 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba
„Rekonstrukce žst. Olomouc“ kolaudována. Oprávněný z věcného břemene uhradí
veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu
na vklad práv do katastru nemovitostí.
2.4. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části budovy garáže bez čp/če
na pozemku parc. č. 2068/47 zast. pl. a nádvoří v k.ú. a obci Jeseník, spočívajícího
v právu umístění, napojení a provozování elektrického zařízení (kabely a měřící
zařízení), v právu vstupovat a vjíždět do objektu v souvislosti s opravami, údržbou,
změnami nebo odstraňováním předmětného zařízení, vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 5984-290/2009 ze dne 29. 12. 2009, mezi ČR - Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem
jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč. Oprávněný z věcného břemene uhradí
veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu
na vklad práv do katastru nemovitostí.
2.5. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 2068/44
ost. pl. v k.ú. a obci Jeseník, spočívajícího v právu chůze a jízdy, a to v rozsahu dle
zaměření geometrickým plánem č. 5984-291/2009 ze dne 29.12.2009, mezi ČR Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje jako povinným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene, ve prospěch
každého vlastníka části pozemku parc. č. 2068/8 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 5983-290/2009 pozemek parc. č. 2068/65 ost. pl. v k.ú. a obci Jeseník. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč.
Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
2.6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části
pozemku parc. č. 397 ost. plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení na předmětném
pozemku a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními prostředky na
předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek mezi Olomouckým
krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností SMP Net, s.r.o.,
IČ: 27768961, 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 školství, mládeže
a tělovýchovy 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 „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta
II.A etapa“ kolaudována. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do
katastru nemovitostí.
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UR/46/20/2010 Majetkoprávní záležitosti – odprodej 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 24. 9. 2010
3.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit odprodej budovy č.p. 153, Klášterní Hradisko, zemědělská stavba na pozemku
parc. č. st. 360, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 38,
budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 41, budovy bez
č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 358, budovy bez č.p./č.e.
zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 359, budovy bez č.p./č.e. zemědělská
stavba na pozemku parc. č. st. 361, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na
pozemku parc. č. st. 362, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc.
č. st. 363, pozemků parc. č. st. 38 zast. pl. o výměře 191 m2, parc. č. st. 41 zast. pl.
o výměře 64 m2, parc. č. st. 358 zast. pl. o výměře 939 m2, parc. č. st. 359 zast. pl.
o výměře 229 m2, parc. č. st. 360 zast. pl. o výměře 446 m2, parc. č. st. 361 zast. pl.
o výměře 270 m2, parc. č. st. 362 zast. pl. o výměře 335 m2, parc. č. st. 363 zast. pl.
o výměře 412 m2 a parc. č. 155 ost. pl. o výměře 640 m2, část pozemku parc. č. 66/1
ost. pl. o výměře 4 723 m2, parc. č. 66/1 ost. pl. o výměře 4 723 m2, parc. č. 58/5 ost.
pl. o výměře 113 m2 a parc. č. 129/5 ost. pl. o výměře 4 018 m2, vše v k.ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4,
do vlastnictví společnosti LIVE HOME s.r.o. za kupní cenu ve výši 7 900 000,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 18 638,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.

4.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Střední školy zemědělské,
Olomouc, U Hradiska 4, dle bodu 3. 3. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí
vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Podmínkou
odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení uvedených dispozic
Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

UR/46/21/2010 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení 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 24. 9. 2010
3.

doporučuje
revokovat:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

3.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007 ze dne
10. 9. 2007, bod 3.65., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení části pozemku parc. č. 719 orná půda o výměře 470 m2 v k.ú. Kozlovice
u Přerova, obec Přerov mezi Marií Vybíralíkovou, jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka
předmětného pozemku.
3.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 , bod 10., ze
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dne 25. 9. 2009, týkající se Marie Nedbalové, Jarmily Mádrové, Žofie Suché, Josefa
Přikryla, Emílie Přikrylové, Ing. Waltera Pluhaře, Filomeny Bouchalové a Marie
Lančové, kteří byli uvedeni v příloze č. 4 důvodové zprávy, a to z důvodu změny
vlastníků předmětných nemovitostí.
3.3. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 , bod 10., ze
dne 25. 9. 2009, týkající se ČR – Okresního úřadu Přerov, který byl uveden v příloze
č. 4 důvodové zprávy, a to z důvodu zániku tohoto subjektu.
3.4. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009, bod 10., ze
dne 25. 9. 2009, týkající se ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
který byl uveden v příloze č. 4 důvodové zprávy, z důvodu požadavku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na nové ocenění.
4.

s o u h l a s í s postupem ve věci majetkoprávního vypořádání předmětných
pozemků mezi Olomouckým krajem a panem Ing. Františkem Vybíralíkem dle
důvodové zprávy.

5.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu ve věci majetkoprávního vypořádání
pozemků pro stavbu silnice s názvem „Silnice II/150 Ohrozim – obchvat“.

6.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

6.1. odkoupení pozemků parc. č. 6900/103 orná půda o výměře 4 m2, parc.
č. 6900/285 trvalý travní porost o výměře 1.721 m2, parc. č. 6900/423 ostatní plocha
o výměře 1.014 m2, parc. č. 6900/703 ostatní plocha o výměře 1.124 m2 a parc.
č. 6900/907 ostatní plocha o výměře 866 m2 z vlastnictví Jiřího Suchého,
zastoupeného opatrovníkem, obcí Dolní Životice, IČ: 00635570, do vlastnictví
Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 1.268.850,- Kč,
6.2. odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 6900/110 orná půda o výměře 56 m2 a parc.
č. 6900/408 ostatní plocha o výměře 1.472 m2 z vlastnictví Jany Horváthové do
vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 191.000,- Kč,
6.3. odkoupení id. 1/12 pozemku parc. č. 6900/434 ostatní plocha o výměře 5.610 m2
z vlastnictví Hany Karolyové do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši
116.875,- Kč,
6.4. odkoupení id. 1/12 pozemku parc. č. 6900/434 ostatní plocha o výměře 5.610 m2
z vlastnictví Ludmily Kowolowské do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve
výši 116.875,- Kč,
vše v katastrálním území a obci Přerov. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
7.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

7.1. 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.
7.2. odkoupení části pozemku parc. č. 701/6 orná půda o výměře 408 m2, dle
geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek parc. č. 701/12
ost. pl. o výměře 408 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví paní Ludmily Suché do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, za kupní cenu ve výši 24 480,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
12

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
7.3. odkoupení pozemku parc. č. 1974/5 ostatní plocha o výměře 97 m2
v katastrálním území a obci Náměšť na Hané ze společného jmění manželů
MUDr. Františka Zedka a Evy Zedkové, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 7.275,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
7.4. odkoupení pozemku parc. č. 3443/63 ostatní plocha o výměře 627 m2
v katastrálním území a obci Přerov z vlastnictví společnosti MSEM, a.s., IČ: 64610080,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 393.020,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
8.

schvaluje
předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 7. 1. až 7. 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/46/22/2010 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 24. 9. 2010
3.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

3.1. bezúplatný převod části pozemní komunikace – dříve úsek silnice III/31230, se
začátkem od staničení km 3,070 (před objektem lesní kaple zvané Svatá Trojice)
a koncem po staničení 13,236 km (UZ 1441B004) na hranici Olomouckého
a Pardubického kraje včetně mostů a všech součástí a příslušenství, pozemku parc.
č. 735 ost. pl. o výměře 82332 m2 v k.ú. Vysoký Potok, obec Malá Morava, pozemků
parc. č. 1865 ost. pl. o výměře 1 966 m2, parc. č. 1866 ost. pl. o výměře 906 m2, parc.
č. 1867 ost. pl. o výměře 7 329 m2, parc. č. 1871 ost. pl. o výměře 500 m2, parc.
č. 1872 ost. pl. o výměře 2 519 m2, parc. č. 1875 ost.pl. o výměře 5 223 m2, parc.
č. 1878 ost. pl. o výměře 1 910 m2, parc č. 1882 ost. pl. o výměře 5 325 m2, parc.
č. 1883 ost. pl. o výměře 1 743 m2, parc. č. 1886 ost. pl. o výměře 1 607 m2, parc
č. 1887 ost. pl. o výměře 2 784 m2, parc č. 1890 ost. pl. o výměře 2 901 m2 a parc.
č. 1891 ost. pl. o výměře 21 m2, vše v k.ú. a obci Písařov, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví ČR - 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.
3.2. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 417 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 136-784/2009 ze dne 10.12. 2009 pozemky parc. č. 417/4 ost. pl. o výměře 828 m2
a parc. č. 417/5 ost. pl. o výměře 796 m2, vše v k.ú. Žešov, obec Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
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organizace, do vlastnictví města Prostějov, IČ: 00288659. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 466 ost. pl. o výměře 830 m2 v k.ú. a obci
Loštice a pozemku parc. č. 348/40 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Žádlovice, obec
Loštice, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Loštice,
IČ: 00302945. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 1051/2 ost. pl. o výměře cca 15 m2 a části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1284
o výměře cca 132 m2, v k.ú. a obci Týn nad Bečvou mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a obcí Týn nad Bečvou , IČ: 00850641, jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Dlážděné komunikace
pro chodce – Obec Týn nad Bečvou – ulice Záhorská“ kolaudována. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
pozemní komunikace – nyní silnice III/44638a v úseku od km staničení 0,000, tj. od
křižovatky se silnicí č. I/11 (UZ 1442 A 085), po km staničení 0,419, konec úseku
silnice (UZ 1442 A 077), v délce 0,419 km s pozemkem parc. č. 682/2 ost. pl. o výměře
14 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Vikýřovice, IČ: 00635898, jako
budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
po vydání rozhodnutí, jímž bude pozemní komunikace – nyní silnice III/44638a v k.ú.
a obci Vikýřovice vyřazena ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
4.

schvaluje
odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, dle bodů 3. 1., 3. 2. a 3. 3.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.

UR/46/23/2010 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 24. 9. 2010
3.

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

4.

doporučuje

Zastupitelstvu
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Olomouckého

kraje

schválit:
4.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 5462/2 ost. pl. o výměře 10 m2, dle
geometrického plánu č. 4701 – 89/2010 ze dne 17. 6. 2010 pozemek parc. č. 5462/10
o výměře 10 m2, v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého
kraje.
4.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. st. 306/3 zast. pl. o výměře 432 m2, parc.
č. 147/23 ost. pl. o výměře 428 m2 a parc. č. 147/26 ost. pl. o výměře 1 503 m2, a části
pozemku parc. č. 147/22 ost. pl. o výměře 354 m2, dle geometrického plánu č. 313 –
52/2008 ze dne 3. 3. 2008 pozemek parc. č. 147/33 ost. pl. o výměře 354 m2, vše
v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého
kraje za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převod předmětných pozemků je v souladu
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého
kraje.
4.3. bezúplatné nabytí stavebních objektů D 123 - přeložka silnice III/44025 a D 209 nadjezd silnice III/44025 v km 96,703, které se nachází na pozemcích parc. č. 2237/23
orná půda, parc. č. 2237/14 orná půda, parc. č. 2236/5 ost. pl. a parc. č. 2236/6 ost.
pl., dále pozemku parc. č. 2237/23 orná půda o výměře 11 489 m2, pozemku parc.
č. 2236/5 ost. pl. o výměře 5 884 m2, pozemku parc. č. 2236/6 ost. pl. o výměře
106 m2 a id. 3/4 pozemku parc. č. 2237/14 orná půda o výměře 1 693 m2, vše v k.ú.
a obci Milenov, vše z vlastnictví České republiky, z hospodaření Ředitelství silnic
a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 7627/3 ost. pl. o výměře 433 m2 a parc.
č. 8083/2 ost. pl. o výměře 1500 m2 v k.ú. a obci Prostějov, oba z vlastnictví města
Prostějova, IČ: 00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.5. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5462/7 ost. pl. o výměře 1 400 m2, částí
pozemků parc. č. 5462/1 ost. pl. o výměře 22 m2, parc. č. 5462/3 ost. pl. o výměře
1 809 m2 a parc. č. 5462/8 ost. pl. o výměře 11 954 m2, dle geometrického plánu
č. 4701 – 89/2010 pozemky parc. č. 5462/1 díl „e“ o výměře 22 m2, parc. č. 5462/3 díl
„f“ o výměře 1 809 m2 a parc. č. 5462/8 díl „g“ o výměře 11 954 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 5462/8 ost. pl. o celkové výměře 13 785 m2, vše v k.ú.
Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví města Zábřehu, IČ: 00303640, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí město
Zábřeh a Olomoucký kraj rovným dílem. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.

schvaluje
předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 4. 3., 4. 4. a 4. 5. návrhu na
usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení
uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
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UR/46/24/2010 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 24. 9. 2010
3.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

3.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1212/2 ost. pl. o výměře 200 m2, dle
geometrického plánu č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/6 ost.
pl. o výměře 200 m2 v k.ú. Runářov, obec Konice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
města Konice, IČ: 00288365, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 89 zahrada o výměře 153 m2, dle geometrického plánu
č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/7 ost. pl. o výměře 153 m2,
části pozemku parc. č. 92/1 ost. pl. o výměře 53 m2, dle geometrického plánu
č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/9 ost. pl. o výměře 53 m2
a části pozemku parc. č. 1199/4 ost. pl. o výměře 16 m2, dle geometrického plánu
č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/8 ost. pl. o výměře 16 m2,
vše v k.ú. Runářov, obec Konice z vlastnictví města Konice, IČ: 00288365, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 921 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 103-506/2009 ze dne 25. 11. 2009 pozemky parc. č. 921/2 ost. pl. o výměře 364 m2,
parc. č. 921/3 ost. pl. o výměře 160 m2, parc. č. 921/4 ost. pl. o výměře 29 m2, parc.
č. 921/5 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 921/6 ost. pl. o výměře 460 m2 a parc.
č. 921/7 ost. pl. o výměře 261 m2, vše v k.ú. a obci Březsko z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví obce Březsko, IČ: 00599981, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1217 ost. pl. o výměře 182 m2 v k.ú. a v obci
Březsko z vlastnictví obce Březsko, IČ: 00599981, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.3. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 738/1 ost. pl., parc. č. 772/2 ost. pl.
a parc. č. 775 ost. pl., dle geometrického plánu č. 950 – 675/2009 ze dne 10. 2. 2010
pozemky parc. č. 738/1 díly „f1 + h1“ o výměře 557 m2, parc. 772/2 díl „p“ o výměře
147 m2, parc. č. 775 díly „i + j + g + a“ o výměře 202 m2, parc. č. 738/1 díly „a1 + b1“
o výměře 72 m2, parc. č. 738/1 díly „d1 + e1“ o výměře 528 m2, parc. č. 738/1 díl „o“
o výměře 118 m2 a parc. č. 775 díly „l + m +n“ o výměře38 m2, částí pozemků
1938 ost. pl. a parc. č. 1937 ost. pl., dle geometrického plánu č. 965 – 675/2009 ze dne
10. 2. 2010 pozemky parc. č. 1938 díly „k + l“ o výměře 652 m2, parc. č. 1938 díly „n +
o“ o výměře 623 m2, parc. č. 1937 díl „t“ o výměře 37 m2, parc. č. 1938 díly „q + r + s“
o výměře 1 111 m2, parc. č. 1937 díl „u“ o výměře 1 024 m2, parc. č. 1937/2 o výměře
40 m2 a parc. č. 1937 díl „w“ o výměře 592 m2, vše v k.ú. a obci Náměšť na Hané, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Náměšť na Hané, IČ: 00299260, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc.
č. 774/1 ost. pl., parc. č. 774/2 ost. pl., parc. č. 777 ost. pl., parc. č. 771/1 ost. pl., parc.
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č. 772/1 ost. pl. a parc. č. 853/2 ost. pl., dle geometrického plánu č. 950 – 675/2009 ze
dne 10. 2. 2010 pozemky parc. č. 774/1 díly „v + x“ o výměře 28 m2, parc. č. 774/2 díly
„t + w + y“ o výměře 218 m2, parc. č. 777 díl „i1“ o výměře 41 m2, parc. č. 771/1 díl „r“
o výměře 1 m2, parc. č. 772/1 díl „q“ o výměře 155 m2, parc. č. 774/1 díly „d + e“
o výměře 1 m2, parc. č. 777 díly „b + c“ o výměře 45 m2 a parc. č. 853/10 o výměře
11 m2, částí pozemků parc. č. 1062 ost. pl. a parc. č. 1063/1 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 965 – 675/2009 ze dne 10. 2. 2010 pozemky parc. č. 1062 díl
„b“ o výměře 192 m2, parc. č. 1063/1 díl „c“ o výměře 1 m2, parc. č. 1062 díly „i + x + f“
o výměře 44 m2 a parc. č. 1063/1 díly „g + h“ o výměře 39 m2, vše v k.ú. a obci
Náměšť na Hané, vše z vlastnictví městyse Náměšť na Hané, IČ: 00299260, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhům na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. bezúplatný převod parkoviště na části pozemku parc. č. 5770/3 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 1859 – 40090/2010 ze dne 18. 5. 2010 na části pozemku parc.
č. 5770/3 díl „d“ o výměře 981 m2, v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do
vlastnictví města Kojetína, IČ: 00301370, za podmínky, že současně bude realizováno
nabytí částí pozemků parc. č. 5770/1 ost. pl., parc. č. 5770/3 ost. pl. a parc. č. 5770/4
ost. pl., dle geometrického plánu č. 1859 –40090/2010 ze dne 18. 5. 2010 části
pozemků parc. č. 5770/1 díl „f“ o výměře 1 506 m2, parc. č. 5770/3 díl „g“ o výměře
901 m2 a parc. č. 5770/4 díl „h“ o výměře 1 134 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 5770/14 ost. pl. o výměře 3 541 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, vše z vlastnictví
města Kojetína, IČ: 00301370, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 2980/3 ost. pl. o výměře 551 m2 a v k.ú.
a obci Tovačov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Tovačov,
IČ: 00302082, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
pozemků parc. č. 594/71 ost. pl. o výměře 634 m2, parc. č. 2960 ost. pl. o výměře
2 408 m2, a částí pozemků parc. č. 2959/3 ost. pl. a parc. č. 2959/4 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 1280 – 40410/2009 ze dne 11. 5. 2010 části pozemků parc.
č. 2959/3 díl „e“ o výměře 1 270 m2 a parc. č. 2959/4 díl „f“ o výměře 765 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2959/5 ost. pl. o výměře 2 035 m2, vše v k.ú. a obci
Tovačov, z vlastnictví města Tovačov, IČ: 00302082, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé
uhradí správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 572/1 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 287-96/2009 ze dne 5.11.2009 pozemky parc. č. 572/8 ost. pl. o výměře 761 m2,
parc. č. 572/9 ost. pl. o výměře 1233 m2, parc. č. 572/10 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc.
č. 572/11 ost. pl. o výměře 18 m2, vše k.ú. a obci Hrubčice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Hrubčice, IČ: 00288284, za podmínky, že současně
bude realizování bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 554 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 287-96/2009 ze dne 5.11.2009 pozemek parc. č. 554/4 ost. pl.
o výměře 58 m2, části pozemku parc. č. 556/1 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 287-96/2009 ze dne 5.11.2009 pozemek parc. č. 556/3 ost. pl. o výměře 7 m2, vše
v k.ú. a obci Hrubčice, vše z vlastnictví obce Hrubčice, IČ: 00288284, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
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3.7. bezúplatný převod pozemků parc. č. 747 ost. pl. o výměře 9 524 m2, parc.
č. 519/1 ost. pl. o výměře 1 277 m2, parc. č. 510/85 ost. pl. o výměře 49 m2, parc.
č. 510/86 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 1010 ost. pl. o výměře 14 049 m2, parc.
č. 527/1 ost. pl. o výměře 1 413 m2, parc. č. 1032 ost. pl. o výměře 3 775 m2, parc.
č. 734 ost. pl. o výměře 2 105 m2, parc. č. 953 ost. pl. o výměře 6 142 m2, parc.
č. 1063 ost. pl. o výměře 3 245 m2, parc. č. 1065 ost. pl. o výměře 658 m2 a parc.
č. 1065 ost. pl. o výměře 658 m2, vše v k.ú. a obci Želatovice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Želatovice, IČ: 00302287, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 736 ost. pl. o výměře 1 719 m2
v k.ú. a obci Želatovice z vlastnictví obce Želatovice, IČ: 00302287, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.8. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1229/1 ostatní plocha o výměře
226 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “p“ o výměře
226 m2, částí pozemku parc. č. 1239/1 ostatní plocha o celkové výměře 36 m2, dle
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díly “q“ o výměře 2 m2, „r“
o výměře 10 m2 a „s“ o výměře 24 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1229/3
ostatní plocha o výměře 262 m2, částí pozemku parc. č. 1239/1 ostatní plocha
o celkové výměře 187 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne
18. 10. 2009 díly “e“ o výměře 5 m2, „g“ o výměře 86 m2, “b“ o výměře 23 m2, “d“
o výměře 8 m2, “l“ o výměře 46 m2, “o“ o výměře 19 m2, části pozemku parc.
č. 1243/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze
dne 18. 10. 2009 díl “l1“ o výměře 69 m2, části pozemku parc. č. 1245 ostatní plocha
o výměře 651 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl
“k1“ o výměře 651 m2, a pozemků parc. č. 1239/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc.
č. 1243/5 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č. 1243/6 ostatní plocha o výměře
392 m2, parc. č. 1243/7 ostatní plocha o výměře 276 m2, parc. č. 1243/8 ostatní
plocha o výměře 23 m2, parc. č. 1243/9 ostatní plocha o výměře 38 m2, parc.
č. 1243/10 ostatní plocha o výměře 50 m2, parc. č. 1245/2 ostatní plocha o výměře
77 m2, parc. č. 1245/3 ostatní plocha o výměře 105 m2, parc. č. 1245/4 ostatní plocha
o výměře 372 m2 a parc. č. 1245/6 ostatní plocha o výměře 193 m2, vše v k.ú. a obci
Tršice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Tršice, IČ: 00299588, za podmínky,
že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 262/3 zahrada
o výměře 599 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl
“b1“ o výměře 599 m2, části pozemku parc. č. 1006/14 zahrada o výměře 59 m2, dle
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “c1“ o výměře 59 m2,
části pozemku parc. č. 1236 ostatní plocha o výměře 230 m2, dle geometrického plánu
č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “z“ o výměře 230 m2 a části pozemku parc.
č. 1419 ostatní plocha o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze
dne 18. 10. 2009 díl “a1“ o výměře 37 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 262/3 ostatní plocha o výměře 924 m2, části pozemku parc. č. 154/1 ostatní plocha
o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “v“
o výměře 61 m2, části pozemku parc. č. 174 zahrada o výměře 58 m2, dle
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “w“ o výměře 58 m2,
části pozemku parc. č. 1229/1 ostatní plocha o výměře 905 m2, dle geometrického
plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “t“ o výměře 905 m2, části pozemku
parc. č. st. 230 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 0,23 m2, dle geometrického
plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “m1“ o výměře 0,23 m2, části pozemku
parc. č. st. 289 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, dle geometrického plánu
č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “u“ o výměře 17 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 1229/1 ostatní plocha o výměře 1 041 m2, části pozemku parc.
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č. 1231 ostatní plocha o výměře 40 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze
dne 18. 10. 2009 díl “y“ o výměře 40 m2, částí pozemku parc. č. 1229/1 ostatní plocha
o celkové výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne
18. 10. 2009 díly “h“ o výměře 60 m2 a „i“ o výměře 1 m2, části pozemku parc.
č. 1232/1 ostatní plocha o výměře 23 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze
dne 18. 10. 2009 díl “k“ o výměře 23 m2, části pozemku parc. č. 1006/6 ostatní plocha
o výměře 148 m2, dle geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl
“d1“ o výměře 148 m2, části pozemku parc. č. 1006/8 orná půda o výměře 7 m2, dle
geometrického plánu č. 495-104/2009 ze dne 18. 10. 2009 díl “e1“ o výměře 7 m2, vše
v k.ú. a obci Tršice, vše z vlastnictví obce Tršice, IČ: 00299588, vše do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Obec Tršice převezme veškerá práva a závazky, vyplývající
ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřené dne 17. 9. 2009
mezi Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizací, jako budoucím povinným a Jiřím Vybíralem jako budoucím
oprávněným na část pozemku parc. č. 1243/3, nyní mj. na pozemek parc. č. 1243/7
ost. pl. o výměře 276 m2, v k.ú. a obci Tršice, spočívajícího v právu uložení
a provozování vodovodní přípojky.
3.9. bezúplatný převod částí stavebního objektu SO 01 Komunikace (gabionové zdi,
silniční obruby, odvodňovací žlaby) a částí stavebního objektu SO 02 Protihlukové
stěny (1x vlevo po směru staničení v km 0,143 až 0,175, 1x vpravo v km 0,182-0,198,
1x vpravo v km 0,166-0,181), vše vybudované v rámci investiční akce „Silnice II/436
Tršice – průtah“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Tršice,
IČ: 00299588, za podmínek dle důvodové zprávy.
3.10. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemní komunikace, nyní silnice č. II/436, v délce cca 0,100 km na pozemku
parc. č. 1245 v k.ú. a obci Tršice od křižovatky se silnicí č. III/43619 (uzel 2511A022)
po novou křižovatku v místě původní trasy silnice č. II/436 a nově vybudované přeložky
silnice č. II/436 se všemi součástmi a příslušenstvím, mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a obcí Tršice, IČ: 00299588, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci
rozhodnutí o vyřazení předmětné komunikace ze silniční sítě.
3.11. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 416/2 ostatní plocha o celkové výměře
204 m2, dle geometrického plánu č. 167-562/2009 ze dne 14. 9. 2009 pozemky parc.
č. 416/15 ostatní plocha o výměře 88 m2 a parc. č. 416/16 ostatní plocha o výměře
116 m2, částí pozemku parc. č. 1383 ostatní plocha o celkové výměře 144,35 m2, dle
geometrického plánu č. 183-573/2009 ze dne 14. 9. 2009 díl „a“ o výměře 8 m2, díl „m“
o výměře 0,35 m2, díl „c“ o výměře 5 m2, díl „b“ o výměře 25 m2 a díl „f“ o výměře
106 m2, vše v k.ú. a obci Čelčice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Čelčice,
IČ: 00288136, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 1386 ostatní plocha o výměře 158 m2, dle geometrického plánu
č. 183-573/2009 ze dne 14. 9. 2009 díl „e“ o výměře 158 m2, a části pozemku parc.
č. 1381 ostatní plocha o výměře 163 m2, dle geometrického plánu č. 183-573/2009 ze
dne 14. 9. 2009 díl „d“ o výměře 163 m2, vše v k.ú. a obci Čelčice, vše z vlastnictví
obce Čelčice IČ: 00288136, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.12. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 593 ostatní plocha o celkové výměře
63 m2, dle geometrického plánu č. 229-560/2009 ze dne 20. 5. 2009 pozemky parc.
č. 593/4 ostatní plocha o výměře 22 m2, parc. č. 593/5 ostatní plocha o výměře 9 m2
a parc. č. 593/6 ostatní plocha o výměře 32 m2, vše v k.ú. a obci Čehovice, vše
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z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Čehovice, IČ: 00288101, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1015 orná půda
o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 228-559/2009 ze dne 26. 5. 2009
pozemek parc. č. 1548/5 ostatní plocha o výměře 29 m2, vše v k.ú. a obci Čehovice,
vše z vlastnictví obce Čehovice, IČ: 00288101, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.13. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 875/3 ostatní plocha o výměře 26 m2,
dle geometrického plánu č. 338-563/2009 ze dne 26. 5. 2009 pozemek parc. č. 875/18
ostatní plocha o výměře 26 m2, částí pozemku parc. č. 872/1 ostatní plocha o celkové
výměře 1,08 m2, dle geometrického plánu č. 340-564/2009 ze dne 25. 5. 2009 díl „c“
o výměře 1 m2 a díl „d“ o výměře 0,08 m2, částí pozemku parc. č. 875/1 ostatní plocha
o celkové výměře 3 415 m2, dle geometrického plánu č. 339-573/2009 ze dne
6. 10. 2009 pozemky parc. č. 875/22 ostatní plocha o výměře 133 m2, parc. č. 875/23
ostatní plocha o výměře 1 093 m2, parc. č. 875/24 ostatní plocha o výměře 1 703 m2,
parc. č. 875/29 ostatní plocha o výměře 61 m2, parc. č. 875/31 ostatní plocha o výměře
353 m2, parc. č. 875/34 ostatní plocha o výměře 72 m2, vše v k.ú. a obci Klenovice na
Hané, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Klenovice na Hané, IČ: 00288349,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc.
č. 450/30 ostatní plocha o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 338-563/2009 ze
dne 26. 5. 2009 pozemek parc. č. 875/17 ostatní plocha o výměře 30 m2, části
pozemku parc. č. 865/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, dle geometrického plánu
č. 340-564/2009 ze dne 25. 5. 2009 díl „b“ o výměře 6 m2, části pozemku parc.
č. 161 ostatní plocha o výměře 925 m2, dle geometrického plánu č. 340-564/2009 ze
dne 25. 5. 2009 díl „f“ o výměře 925 m2, části pozemku parc. č. 865/2 ostatní plocha
o výměře 102 m2, dle geometrického plánu č. 340-564/2009 ze dne 25. 5. 2009 díl „g“
o výměře 102 m2, části pozemku parc. č. 868/3 ostatní plocha o výměře 8 m2, dle
geometrického plánu č. 339-573/2009 ze dne 6. 10. 2009 pozemek parc. č. 875/21
ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. a obci Klenovice na Hané, vše z vlastnictví
obce Klenovice na Hané, IČ: 00288349, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.14. bezúplatný převod stavebního objektu SO 106 D2 Ostrůvek pro přecházení
a autobusové zálivy v Klenovicích z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce
Klenovice na Hané, IČ: 00288349.
3.15. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 5671/3 ostatní plocha o výměře
120 m2, dle geometrického plánu č. 1817-634/2009 ze dne 30. 9. 2009 díl “a“ o výměře
120 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Kojetín,
IČ: 00301370, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí
pozemku parc. č. 5760/1 ostatní plocha o výměře 70 m2, dle geometrického plánu
č. 1816-569/2009 ze dne 13. 10. 2009 díl “b+h“ o výměře 70 m2, části pozemku parc.
č. 5761 ostatní plocha o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 1816-569/2009 ze
dne 13. 10. 2009 díl “e“ o výměře 3 m2 a části pozemku parc. č. 5693/1 ostatní plocha
o výměře 23 727 m2, dle geometrického plánu č. 1816-569/2009 ze dne 13. 10. 2009
díl “i“ o výměře 23 727 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 5693/1 ostatní
plocha o výměře 23 800 m2, části pozemku parc. č. 5671/2 ostatní plocha o výměře
8 990 m2 a části pozemku parc. č. 1332/3 ostatní plocha o výměře 13 m2, dle
geometrického plánu č. 1616-571/2009 ze dne 29. 5. 2009 díl “c“ o výměře 8 990 m2
a díl “b“ o výměře 13 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 5671/2 ostatní
plocha o výměře 9 003 m2, části pozemku parc. č. 5746/1 ostatní plocha o výměře
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5 773 m2 a části pozemku parc. č. 5749 ostatní plocha o výměře 23 m2, dle
geometrického plánu č. 1615-570/2009 ze dne 29. 5. 2009 díl “j“ o výměře 5 773 m2
a díl “c“ o výměře 23 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 5746/1 ostatní
plocha o výměře 5 796 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, vše z vlastnictví města Kojetín,
IČ: 00301370, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.16. bezúplatný převod stavebních objektů SO 114 D2 Úprava přechodu v Kojetíně
a SO 114 D4 Úprava přechodu v Kojetíně z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví města Kojetín, IČ: 00301370.
3.17. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 625/5 ost. pl. o výměře 73 m2, dle
geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek parc. č. 625/5
ost. pl. o výměře 73 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 699/45 ost. pl. o výměře
2 047 m2, dle geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek
parc. č. 699/45 ost. pl. o výměře 2 047 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.18. bezúplatný převod budovy č. p. 406, Přerov I – Město, objektu k bydlení na
pozemku parc. č. 731 zast. pl., pozemků parc. č. 731 zast. pl. o výměře 416 m2 a parc.
č. 732 ost. pl. o výměře 877 m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi součástmi
a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou (zastřešený vstup do suterénu)
a venkovními úpravami, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, do vlastnictví statutárního města
Přerova, IČ: 00301825, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
budovy č. p. 800, Přerov I –Město, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1251 zast. pl.
a pozemku parc. č. 1251 zast. pl. o výměře 2349 m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména venkovními úpravami, z vlastnictví statutárního
města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29. Nabyvatelé uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.19. uzavření dohody o závazkovém předkupním právu pro statutární město Přerov
mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Přerov k budově č. p. 800, Přerov I –
Město, objekt k bydlení na pozemku parc. č. 1251 zast. pl. a pozemku parc. č. 1251
zast. pl. o výměře 2349 m2, vše v k.ú. a obci Přerov za kupní cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ke dni doručení nabídky statutárnímu
městu Přerov. Dohoda o předkupním právu bude uzavřena současně s darovací
smlouvou.
4.

s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1., 3. 2.,
3. 3., 3. 4., 3. 5., 3. 6., 3. 7., 3. 8., 3. 11., 3. 12., 3. 13., 3. 15., 3. 17., návrhu na
usnesení,
4.2. Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 dle bodu 3. 18. 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.

5.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
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5.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1., 3. 2.,
3. 3., 3. 4., 3. 5., 3. 6., 3. 7., 3. 8., 3. 11., 3. 12., 3. 13., 3. 15., 3. 17., návrhu na
usnesení,
5.2. Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 dle bodu 3. 18
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.

UR/46/25/2010 Majetkoprávní záležitosti – Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu
nemovitostí – nemocnice Prostějov
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. 4 se Středomoravskou nemocniční a.s., se
sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 79604, IČ 27797660 ke smlouvě o nájmu
nemovitostí uzavřené s Nemocnicí Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem
Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, IČ 00380644 ze dne 25. 6. 2007, kterým se
z nájmu vyjímají části pozemků parc. č. 110/3 a parc. č. 110/13, dle geometrického
plánu č. 493-763/2009 ze dne 13.11.2009 pozemek parc. č. 110/3 díl „a“ o výměře
316 m2 a pozemek parc. č. 110/13 díl „c“ o výměře 64 m2, vše v k.ú. Krasice, obec
Prostějov, a kterým se roční nájemné snižuje o 2.020,- Kč

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 4 dle bodu 2 usnesení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana

UR/46/26/2010 Příspěvek Olomouckého kraje na zajištění oslav státních svátků
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 poskytnutím příspěvků statutárnímu městu Přerov, městu Prostějov,
městu Šumperk a městu Jeseník na zajištění oslav státního svátku 28. října, a to ve
výši 192.000,- Kč pro každé z jmenovaných měst dle důvodové zprávy

3.

souhlasí
zprávy

4.

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

s návrhem smlouvy o poskytnutí příspěvku dle Přílohy č. 1 důvodové

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 9. 2010
5.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit poskytnutí příspěvků dle bodu 2 usnesení a návrh smlouvy o poskytnutí
příspěvku dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a uložit Mgr. Radovanu Rašťákovi,
náměstkovi hejtmana, podepsat smlouvy

UR/46/27/2010 Vyhodnocení plnění plánu kontrolní činnosti Krajského úřadu
Olomouckého kraje za I. pololetí 2010
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere

na

v ě d o m í vyhodnocení plnění plánu kontrolní činnosti Krajského
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úřadu Olomouckého kraje za I. pololetí 2010 dle důvodové zprávy

UR/46/28/2010 Poskytnutí účelové dotace obcím na řešení mimořádné situace
v oblasti vodohospodářské infrastruktury
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 návrhem na poskytnutí účelové finanční dotace obci Drozdov ve výši
1 028 000,- Kč, obci Jezernice ve výši 346 000,- Kč, obci Prosenice ve výši
134 000,-Kč, obci Pavlovice u Kojetína ve výši 500 000,- Kč a obci Svesedlice ve výši
103 702,- Kč na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle
důvodové zprávy

3.

s o u h l a s í s návrhem vzorové smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace
obcím dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

n e d o p o r u č u j e poskytnutí účelové dotace obci Tvorovice na řešení
mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle důvodové zprávy

5.

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

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 9. 2010
6.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit návrh na poskytnutí účelové finanční dotace obci Drozdov ve výši 1 028 000,Kč, obci Jezernice ve výši 346 000,- Kč, obci Prosenice ve výši 134 000,- Kč, obci
Pavlovice u Kojetína ve výši 500 000,- Kč a obci Svesedlice ve výši 103 702,- Kč na
řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle důvodové
zprávy

7.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit znění vzorové smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace obcím, schválit
uzavření smluv o poskytnutí účelové finanční dotace obcím dle bodu 6 usnesení
a uložit Ing. Pavlu Horákovi, náměstkovi hejtmana, podepsat smlouvy o poskytnutí
dotace

8.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
neschválit poskytnutí účelové dotace obci Tvorovice na řešení mimořádné situace
v oblasti vodohospodářské infrastruktury dle důvodové zprávy

UR/46/29/2010 Financování příspěvkových organizací v sociální oblasti
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 investiční akci, nákup osobního automobilu, příspěvkové organizaci
Sociální služby pro seniory Olomouc, dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e investiční účelovou dotaci z rezervy odboru sociálních věcí
příspěvkové organizaci uvedené v bodě 2 usnesení, dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á informovat o usnesení Rady Olomouckého kraje ředitelku příspěvkové
organizace uvedené v bodě 2 usnesení

O: vedoucí odboru sociálních věcí
T: 16. 9. 2010
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UR/46/30/2010 Koordinační plán racionalizace Poradenského centra sociálních
služeb Olomouckého kraje, 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 Koordinační plán racionalizace Poradenského centra sociálních
služeb Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy a Přílohy
č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á provést přípravu racionalizace (sloučení) Poradenského centra sociálních
služeb Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a Střediska sociální prevence
Olomouc, příspěvkové organizace

O: vedoucí odboru sociálních věcí
T: 4. 11. 2010
4.

u k l á d á předložit Radě Olomouckého kraje materiál týkající se rozhodnutí
Olomouckého kraje jako zřizovatele o sloučení Poradenského centra sociálních služeb
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a Střediska sociální prevence Olomouc,
příspěvkové organizace, který bude obsahovat rozhodnutí Olomouckého kraje jako
zřizovatele podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/1000 Sb., včetně rozhodnutí o určení
majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou organizace, dle důvodové zprávy.

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
T: 4. 11. 2010

UR/46/31/2010 Úhrada regulačních poplatků ve zdravotnictví – schválení
darovacích smluv
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 darovacích smluv mezi Olomouckým krajem, jako dárcem,
a pacienty uvedenými v Příloze č. 2 důvodové zprávy - kterým byla poskytnuta
zdravotní péče, v souvislosti s níž pacienti uhradili regulační poplatek podle zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve zdravotnických zařízeních
provozovaných Středomoravskou nemocniční a.s., se sídlem Mathonova 291/1, 796 04
Prostějov, IČ: 27797660, Odborným léčebným ústavem Paseka, příspěvkovou
organizací, IČ: 00849081, sídlem Paseka 145, PSČ 783 97, Odborným léčebným
ústavem neurologicko-geriatrickým Moravský Beroun, příspěvková organizace,
IČ: 00600946, sídlem Moravský Beroun, Masarykova 412, PSČ 793 05,
a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací,
IČ: 00849103, sídlem Olomouc, Aksamitova 8, PSČ 772 00 – jako obdarovanými, a to
s obsahem uvedeným v Příloze č. 1 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t písemné vyhotovení usnesení

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

UR/46/32/2010 Vyhodnocení
kritérií
pro
přiznání
odměn
zdravotnických zařízení za 1. pololetí 2010
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e vyplacení odměn za 1. pololetí 2010 ředitelům zdravotnických
zařízení podle důvodové zprávy

3.

u k l á d á vyplacení odměn za 1. pololetí 2010 ředitelům zdravotnických zařízení
podle důvodové zprávy

O: vedoucí odboru zdravotnictví
T: ihned

UR/46/33/2010 Letiště Přerov
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 aktualizovanou verzi podnikatelského plánu letiště Přerov dle Přílohy
č. 1

UR/46/34/2010 Velké investiční akce připravované Olomouckým krajem
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 seznam velkých investičních akcí Olomouckého kraje dle důvodové
zprávy a Přílohy č. 1
3. s c h v a l u j e způsob financování velkých investičních akcí dle důvodové zprávy

UR/46/35/2010 Příprava
nových
projektů
Olomouckého
spolufinancovaných z evropských a národních fondů

kraje

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 přípravu projektů dle upravené důvodové zprávy a Přílohy č.1
3. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: ZOK 24. 9. 2010
4. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu
Olomouckého
schválit financování přípravy projektů dle důvodové zprávy

kraje

UR/46/36/2010 Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok
2010 - II. etapa
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 rozdělením neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010 - II. etapa dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á předložit rozdělení neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010 - II. etapa na
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
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O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: ZOK 24. 9. 2010
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit rozdělení neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010 - II. etapa dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

UR/46/37/2010 Plán zahraničních aktivit na II. pololetí 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 předložený návrh zahraničních aktivit na II. pololetí 2010 dle
upravené důvodové zprávy

3.

u k l á d á zajistit realizaci schváleného návrhu zahraničních aktivit na II. pololetí 2010
dle upravené důvodové zprávy

O: vedoucí kanceláře hejtmana
T: průběžně

UR/46/38/2010 Zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje:
a) Zápis ze 7. jednání Komise pro vnější vztahy Rady Olomouckého kraje konaného
dne 5. 2. 2010
b) Zápis z 9. jednání Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí Rady
Olomouckého kraje konaného dne 29. 6. 2010

UR/46/39/2010 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

vědomí

zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého

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

u k l á d á administrativně zajistit předložení zápisů ze zasedání výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: vedoucí kanceláře hejtmana
T: ZOK 24. 9. 2010
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
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vzít

UR/46/40/2010 Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje
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 zněním Jednacího řádu Zastupitelstva Olomouckého kraje dle
návrhu předloženého v upravené Příloze č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á předložit návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva Olomouckého kraje
na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: ZOK 24. 9. 2010
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

UR/46/41/2010 Aktualizace plánu investičních akcí z oblasti zdravotnictví na
rok 2010
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 aktualizací plánu investičních akcí z oblasti zdravotnictví na rok 2010
dle důvodové zprávy

3.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek
hejtmana
T: ZOK 24. 9. 2010
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit aktualizaci plánu investičních akcí z oblasti zdravotnictví na rok 2010 dle
důvodové zprávy

UR/46/42/2010 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek
Rada 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 č. UR/45/45/2010 ze dne 19. 8. 2010, bod 2 v části a)
3. s c h v a l u j e zadávací podmínky veřejných zakázek:
a) Projektové a procesní řízení na krajském úřadě Olomouckého kraje
b) Marketing projektu „Cestování časem“
c) Rodinné pasy na období 2011-2012
d) Domov Na zámečku Rokytnice – sociální zařízení a rozvody zdravotechniky
e) Vlastivědné muzeum v Olomouci - úprava, přebudování Václavkova sálu
4. j m e n u j e členy komisí pro otevírání obálek, komisí pro posouzení kvalifikace,
hodnotících komisí, určené osoby pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení
nabídek
5. u k l á d á zahájit zadávací řízení na zakázky dle důvodové zprávy
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O: vedoucí odboru investic a evropských programů
T: 7. 10. 2010
6. p o v ě ř u j e Ing. Miroslava Kubína k podpisu veškeré korespondence týkající se
veřejných zakázek dle bodu 2 písm. a) – e)

UR/46/43/2010 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek
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
výběr dodavatele veřejné zakázky „Odborný léčebný ústav
neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - rekonstrukce komunikace a odpočinkové
plochy za Pavilonem 1“, dle důvodové zprávy
3. s c h v a l u j e výběr dodavatele veřejné zakázky „Vlastivědné muzeum v Olomouci –
výměna oken v budově VMO“, dle důvodové zprávy
4. s c h v a l u j e výběr dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/446, III/44629 Šumvald –
Břevenec – stavební úpravy, dodatečné stavební práce“, dle důvodové zprávy
5. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na realizaci akce „Odborný léčebný ústav
neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - rekonstrukce komunikace a odpočinkové
plochy za Pavilonem 1“ mezi Olomouckým krajem a dodavatelem MEKOS GROUP
a.s., Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc, IČ: 268 21 834
6. s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci akce „Vlastivědné muzeum v Olomouci –
výměna oken v budově VMO“ mezi Olomouckým krajem a dodavatelem WOOD STYL
CZ s.r.o., Nedbalova 120/30a, 779 00 Olomouc, IČ: 268 41 568
7. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-2008/1429/OE ze dne
25.06.2008 na realizaci akce „Silnice II/446, III/44629 Šumvald – Břevenec – stavební
úpravy“ mezi Olomouckým krajem a společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ: 253 17 628
8. u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 5, 6 a 7 usnesení
O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
9. s c h v a l u j e zájemce pro další účast v užším řízení na výběr dodavatele
pro
investiční akci: „Silnice III/4353 Velký Týnec - rekonstrukce průtahu II. etapa“, dle
důvodové zprávy

UR/46/44/2010 Zahraniční pracovní cesta – Portugalsko (program Erasmus)
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 zahraniční pracovní cestu Ing. Pavla Sekaniny, náměstka hejtmana,
dle důvodové zprávy

UR/46/45/2010 Návrh programu, času a místa konání 16.
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 24. 9. 2010

zasedání

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1. s c h v a l u j e upravený návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 24. 9. 2010 včetně místa a hodiny konání
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UR/46/46/2010 Různé - Řešení kalamitního přemnožení komárů na území
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 navýšení finančních prostředků na nákup a aplikaci dezinfekčních
prostředků při řešení kalamitní situace v přemnožení komárů ve výši 250 000,- Kč
3. u k l á d á zajistit finanční krytí navýšení finančních prostředků dle bodu 2 usnesení
O: vedoucí odboru ekonomického
T: 16. 9. 2010

UR/46/47/2010 Různé - Informace o poskytnutí daru od Karlovarského kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í informaci o poskytnutí daru Karlovarského kraje v hodnotě
100.000,- Kč - hasičské uniformy PS II. (80 ks)
V Olomouci dne 2. 9. 2010

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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