USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 16. 12. 2011
UZ/22/1/2011

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e předložený program 22. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 16. 12. 2011

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
1.

UZ/22/2/2011

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke dni 22. 11. 2011

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
2.

UZ/22/3/2011

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
období

na

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
3.

UZ/22/4/2011

Mezikrajská
Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v rámci
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na
území Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e text Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje mezi Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje mezi Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem se
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana
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Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
4.1.

UZ/22/5/2011

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na Olomouc
region Card

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi
Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem, Železniční 469/4, 779 00 Olomouc Chválkovice, IČ: 44903383, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 349 050 Kč RNDr. Ivanu Markovi,
Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 44903383 na administraci
Olomouc region Card v roce 2012

4.

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

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

Rada Olomouckého kraje
4.2.

UZ/22/6/2011

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.1.

UZ/22/7/2011

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění všech rozpočtových změn,
týkajících se rozpočtu Olomouckého kraje v období do 31. 12. 2011

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.1.1.
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UZ/22/8/2011

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.2.

UZ/22/9/2011

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.2.1.

UZ/22/10/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.3.

UZ/22/11/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb - DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu:

5.3.1.

UZ/22/12/2011 Rozpočet Olomouckého
k 31. 10. 2011

kraje

2011

-

plnění

rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 10. 2011

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.4.

UZ/22/13/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - Významné projekty
Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e předložený návrh realizace Významných projektů dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.5.

UZ/22/14/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek obci Ptení a obci
Čechy pod Kosířem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 25 000 Kč
obci Ptení a 25 000 Kč obci Čechy pod Kosířem dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.6.

UZ/22/15/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - žádost obce Bílá Voda
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e prodloužení termínu splatnosti části bezúročné půjčky obci Bílá Voda
ve výši 540 000 Kč do 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce mezi Olomouckým krajem
a obcí Bílá Voda, IČ: 00302341 ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu:

5.8.

UZ/22/16/2011 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh rozpočtu
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2012 v rozsahu Přílohy č. 1 - bilance příjmů,
výdajů a financování,
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č. 1 - bilance
příjmů, výdajů a financování,
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3b
důvodové zprávy,
d) na rok 2012 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální
částkou ve výši 150,- Kč/1hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů),
e) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2012 dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy,
f) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a důvodové
zprávy,
g) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b důvodové
zprávy,
h) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého Olomouc, IČ 61989592, Křížkovského
511/8, Olomouc ve výši 3 500 000,- Kč, Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s.,
IČ: 26867184, Jeremenkova 1142/42, Olomouc ve výši 3 500 000,- Kč a Vysoké škole
logistiky, o.p.s., IČ: 25875167, Palackého 1381/25, Přerov ve výši 3 500 000,- Kč,

3.

zmocňuje
a) Radu Olomouckého kraje k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní
celkové příjmy, výdaje a financování, k provádění rozpočtových změn týkajících se
účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů,
k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým
organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje
a k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním,
b) Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci
jednotlivých odvětví a k rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi jednotlivými
oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy,
c) Radu Olomouckého kraje ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje
a Krajský úřad Olomouckého kraje,
d) Radu Olomouckého kraje k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání,
které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým organizacím zřizovanými
obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým organizacím z oblasti školství zřizovanými
Olomouckým krajem,
e) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčího
čerpání úvěrového rámce z EIB (poznámka: zmocnění pro Radu Olomouckého kraje
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bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 ze dne
22.6.2007),
f) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatků k 31.12.2011 na zvláštních bankovních
účtech určených pro financování grantových schémat, globálních grantů, individuálních
projektů a dalších projektů spolufinancovaných z evropských fondů a k zapojení
zůstatků k 31.12.2011 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování
půjček z EIB do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2012,
g) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatku k 31.12.2011 určeného na financování
projektu "Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně vyloučených občanů
v EU" do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2012,
h) Radu Olomouckého kraje k provádějí rozpočtových změn, týkajících se příjmů
z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění
rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na
odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje,
i) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích
čerpání z úvěrového rámce z Komerční banky,a.s., (poznámka: zmocnění pro Radu
Olomouckého kraje bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
UZ/15/19/2010 ze dne 28.6.2010)
j) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, kterými jsou zapojovány
finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně,
k) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu
Olomouckého kraje,
l) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové
organizace zřizované Olomouckým krajem
4.

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

Zastupitelstvo

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

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

O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: 27. 4. 2012
6.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje
čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012.

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

Rada Olomouckého kraje
6.

UZ/22/17/2011 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
dopravou v roce 2012 v Olomouckém kraji

linkovou

osobní

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě na
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rok 2012 dle bodu 3 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravní obslužnosti území kraje
dle bodu 6 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
7.

UZ/22/18/2011 Zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní
dopravou v roce 2012 v Olomouckém kraji
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozsah základní dopravní obslužnosti v regionální železniční osobní
dopravě na rok 2012 dle bodu 4 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravní obslužnosti
území kraje dle bodu 6 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
8.

UZ/22/19/2011 Dodatek č. 9 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Dodatek č. 9 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, s účinností od 16. 12. 2011, dle důvodové zprávy a Přílohy
č. 1

3.

u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 9 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2 usnesení

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

Rada Olomouckého kraje
9.

UZ/22/20/2011 Zřizovací listina Koordinátora Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
zřízení Koordinátora Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, s termínem zřízení k 1. 1. 2012

3.

s c h v a l u j e zřizovací listinu Koordinátora Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
10.
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UZ/22/21/2011 Aktuální informace o problematice omezení rychlosti na
rychlostní komunikaci R 46 Vyškov - Olomouc
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.

UZ/22/22/2011 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

revokuje
2.1.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/20/2011, bod 2. 2., ze
dne 24. 6. 2011 ve věci odprodeje předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Hranice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice,
Studentská 1095, do vlastnictví Mgr. Karla Oklešťka z důvodu jeho odstoupení od
záměru odkoupit předmětné nemovitosti.
2.2.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/21/2011, bod 2. 4., ze
dne 24. 6. 2011 ve věci odprodeje nemovitostí v k.ú. a obci Určice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové
organizace do společného jmění manželů Barbory a Jindřicha Skácelových.

3.

schvaluje
3.1.
odprodej budovy č.p. 608, Hranice I –Město, bydlení na pozemku parc. č. st.
750 zast. pl., garáže na pozemku parc. č. 5293 zast. pl., pozemků 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, do vlastnictví
společnosti K + J reality, s.r.o., IČ: 46581634, za kupní cenu ve výši 1 530 000,- Kč.
Nabyvatel uhradí kupní cenu a veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 4 900,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
uzavřena a kupní cena bude uhrazena nejpozději do 4 měsíců od schválení této
dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
3.2.
odprodej části pozemku parc. č. 2978/ 3 ost. pl. o výměře 16 m2, dle
geometrického plánu č. 2049-247/2009 ze dne 3. 3. 2010 pozemek parc. č. 2978/69
ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace za kupní cenu ve výši
1 280 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části
pozemku parc. č. 219 zast. pl. o výměře cca 1 015 m2 v k.ú. a obci Velký Týnec se
všemi součástmi a příslušenstvím, včetně objektů, které po částečné demolici
zůstanou na pozemku, mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a obcí
Velký Týnec jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené
znaleckým posudkem ke dni uzavření řádné kupní smlouvy. Řádná kupní smlouva
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bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „III/4353 Velký Týnec – průtah – dokončení I. etapy“ kolaudována. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
odprodej části pozemku parc. č. 1760 ost. pl. o výměře 17 m2, dle
geometrického plánu č. 499-103/2010 ze dne 21. 3. 2011 pozemek parc. č. 1760/2 ost.
pl. o výměře 17 m2 v k.ú. Zvole u Zábřeha, obec Zábřeh z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví pana Karla Neubauera za kupní cenu ve výši 4 130,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5.
odprodej části budovy č.p. 164, Uničov, obč. vyb. na části pozemku parc. č. st.
62 zast. pl., dle geometrického plánu č. 1807 – 124/2011 ze dne 12. 4. 2011 budova na
pozemku parc. č. st. 62/2, a části pozemku parc. č. st. 62 zast. pl. o výměře 28 m2, dle
geometrického plánu č. 1807 – 124/2011 ze dne 12. 4. 2011 pozemek parc. č. st. 62/2
zast. pl. o výměře 28 m2, v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164, do
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, za kupní cenu ve výši
155 030,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.6.
odprodej budovy č.p. 280, obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 256 zast. pl.
a nádvoří, pozemků parc. č. st. 256 zast. pl. a nádvoří o výměře 131 m2 a parc.
č. 1992/1 ost. pl. o výměře 302 m2, a část pozemku parc. č. 2003/2 ost. pl. o výměře
24 m2, dle geometrického plánu č. 562 – 4/2011 ze dne 27. 4. 2011 pozemek parc.
č. 2003/2 díl „a“ o výměře 24 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. st. 256 zast. pl.
o celkové nové výměře 155 m2, vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, se
všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami, z vlastnictví
Olomouckého kraje do podílového spoluvlastnictví manželů Olgy a Miroslava
Orságových (id. 1/2) a pana Petra Kořenka (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 515 000 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 13 188,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.7.
odprodej části pozemku parc. č. 261/4 ost. pl. o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 171-41/2011 ze dne 10. 5. 2011 pozemek parc. č. 261/7 ost.
pl. o výměře 3 m2, v k.ú. a obci Nelešovice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
společného jmění manželů Marie a Josefa Přikrylových za kupní cenu ve výši 250,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva v minimální
výši 1 544,- Kč a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.8.
odprodej budovy bez čp./če., jiná stavba na pozemku parc. č. 5374/2
zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 5374/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 233 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace, do
vlastnictví pana Jana Vogla za kupní cenu ve výši 310 000,- Kč. Nabyvatel uhradí
kupní cenu, veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí před uzavřením
kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena bude uhrazena nejpozději
do 4 měsíců od schválení této dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
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3.9.
odprodej nebytové jednotky č. 368/101 o výměře 30,29 m2, vymezené na
základě prohlášení vlastníka budovy a pozemku, v domě č.p. 368, Přerov I – Město,
obč. vyb. na pozemku parc. č. 4719 zast. pl. včetně spoluvlastnických podílů o velikosti
id. 303/4145 na společných částech domu a pozemku parc. č. 4719 zast. pl. v k.ú.
a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
zemědělské, Přerov, Osmek 47 do vlastnictví paní Petry Kolářové za kupní cenu ve
výši 150 000,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení
věcného břemene na části pozemku parc. č. 4717/13 ost. pl. v k.ú. a obci Přerov,
spočívajícího v právu chůze a jízdy přes tento pozemek, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 5302 – 40461/2010 ze dne 24. 1. 2011 na vyznačení věcného
břemene, ve prospěch budoucího vlastníka nebytové jednotky č. 368/101, a to za
jednorázovou úhradu ve výši 4 276,- Kč. Nabyvatel uhradí kupní cenu, veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, se zřízením věcného břemene a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí před uzavřením
kupní smlouvy.
3.10.
odprodej nebytové jednotky č. 368/102 o výměře 52,47 m2, vymezené na
základě prohlášení vlastníka budovy a pozemku, v domě č.p. 368, Přerov I – Město,
obč. vyb. na pozemku parc. č. 4719 zast. pl. včetně spoluvlastnických podílů o velikosti
id. 525/4145 na společných částech domu a pozemku parc. č. 4719 zast. pl. v k.ú.
a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
zemědělské, Přerov, Osmek 47 do vlastnictví paní Petry Kolářové za kupní cenu ve
výši 260 000,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení
věcného břemene na části pozemku parc. č. 4717/13 ost. pl. v k.ú. a obci Přerov,
spočívajícího v právu chůze a jízdy přes tento pozemek, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 5302 – 40461/2010 ze dne 24. 1. 2011 na vyznačení věcného
břemene, ve prospěch budoucího vlastníka nebytové jednotky č. 368/102, a to za
jednorázovou úhradu ve výši 7 409,- Kč. Nabyvatel uhradí kupní cenu, veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, se zřízením věcného břemene a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí před uzavřením
kupní smlouvy.
3.11.
odprodej bytové jednotky č. 368/1, vymezené na základě prohlášení vlastníka
budovy a pozemku, v domě č.p. 368, Přerov I –Město, obč. vyb. na pozemku parc.
č. 4719 zast. pl. včetně spoluvlastnických podílů o velikosti id. 750/4145 na společných
částech domu a pozemku parc. č. 4719 zast. pl. v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, do
společného jmění manželů Boženy a Jana Valtrových za kupní cenu ve výši
227 500 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného
břemene na části pozemku parc. č. 4717/13 ost. pl. v k.ú. a obci Přerov, spočívajícího
v právu chůze a jízdy přes tento pozemek, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
5302 – 40461/2010 ze dne 24. 1. 2011 na vyznačení věcného břemene, ve prospěch
budoucích vlastníků bytové jednotky č. 368/1, a to za jednorázovou úhradu ve výši
6 445,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a se zřízením věcného břemene a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.12.
odprodej bytové jednotky č. 368/2, vymezené na základě prohlášení vlastníka
budovy a pozemku, v domě č.p. 368, Přerov I – Město, obč. vyb. na pozemku parc.
č. 4719 zast. pl. včetně spoluvlastnických podílů o velikosti id. 788/4145 na společných
částech domu a pozemku parc. č. 4719 zast. pl. v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, do
vlastnictví Ing. Radovana Václavka za kupní cenu ve výši 320 000,- Kč. Kupní smlouva
bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na části pozemku
parc. č. 4717/13 ost. pl. v k.ú. a obci Přerov, spočívajícího v právu chůze a jízdy přes
tento pozemek, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5302 – 40461/2010 ze dne
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24. 1. 2011 na vyznačení věcného břemene, ve prospěch budoucího vlastníka bytové
jednotky č. 368/2, a to za jednorázovou úhradu ve výši 6 772,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a se zřízením věcného
břemene a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.13.
odprodej bytové jednotky č. 368/3, vymezené na základě prohlášení vlastníka
budovy a pozemku, v domě č.p. 368, Přerov I – Město, obč. vyb. na pozemku parc.
č. 4719 zast. pl. včetně spoluvlastnických podílů o velikosti id. 700/4145 na společných
částech domu a pozemku parc. č. 4719 zast. pl. v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, do
vlastnictví pana Jiřího Šenka za kupní cenu ve výši 212 500,- Kč. Kupní smlouva bude
uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.
č. 4717/13 ost. pl. v k.ú. a obci Přerov, spočívajícího v právu chůze a jízdy přes tento
pozemek, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5302 – 40461/2010 ze dne
24. 1. 2011 na vyznačení věcného břemene, ve prospěch budoucího vlastníka bytové
jednotky č. 368/3, a to za jednorázovou úhradu ve výši 6 016,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a se zřízením věcného
břemene a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.14.
odprodej bytové jednotky č. 368/4, vymezené na základě prohlášení vlastníka
budovy a pozemku, v domě č.p. 368, Přerov I – Město, obč. vyb. na pozemku parc.
č. 4719 zast. pl. včetně spoluvlastnických podílů o velikosti id. 1079/4145 na
společných částech domu a pozemku parc. č. 4719 zast. pl. v k.ú. a obci Přerov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov,
Osmek 47, do společného jmění manželů Martiny Abšnajdrové a Libora Michalčíka za
kupní cenu ve výši 327 500,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena současně se
smlouvou o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 4717/13 ost. pl. v k.ú.
a obci Přerov, spočívajícího v právu chůze a jízdy přes tento pozemek, a to v rozsahu
dle geometrického plánu č. 5302 – 40461/2010 ze dne 24. 1. 2011 na vyznačení
věcného břemene, ve prospěch budoucích vlastníků bytové jednotky č. 368/4, a to za
jednorázovou úhradu ve výši 9 272,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a se zřízením věcného břemene a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.15.
odprodej pozemku parc. č. 1068/8 ost. pl. o výměře 600 m2 v k.ú. a obci
Stínava z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Ing. Blanky
a Ing. Václava Hasových za kupní cenu ve výši 3 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

nevyhovuje žádosti
4.1.
společnosti KOLIBA BOZEŇOV s.r.o., IČ: 28597206, o odprodej budovy č.p.
280, obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 256 zast. pl. a nádvoří, pozemků parc. č. st. 256
zast. pl. a nádvoří o výměře 131 m2 a parc. č. 1992/1 ost. pl. o výměře 302 m2, a část
pozemku parc. č. 2003/2 ost. pl. o výměře 24 m2, dle geometrického plánu č. 562 –
4/2011 ze dne 27. 4. 2011 pozemek parc. č. 2003/2 díl „a“ o výměře 24 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. st. 256 zast. pl. o celkové nové výměře 155 m2, vše v k.ú.
Paseka u Šternberka, obec Paseka, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména
s venkovními úpravami, z vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu jejich převodu
jinému zájemci.
4.2.
společnosti SUNO s.r.o. o odprodej budovy bez čp/če, jiná stavba na pozemku
parc. č. 5374/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 5374/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 233 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
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Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková
organizace, z důvodu jejich odprodeje jinému zájemci.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.1.

UZ/22/23/2011 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku –
DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e odprodej budovy bez č.p./č.e. zem. stav. na pozemku parc. č. st. 7/2
zast. pl., 5 ks UNIMO buněk, přístřešku k uskladnění sena, pozemků parc. č. st. 7/2
zast. pl. o výměře 863 m2, parc. č. 6 zahrada o výměře 3 149 m2 a parc. č. 296 ost. pl.
o výměře 1 886 m2, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc, se všemi součástmi
a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4,
do vlastnictví společnosti MORAVO trading spol. s r.o. za kupní cenu ve výši
2 750 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.1.1.

UZ/22/24/2011 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
odkoupení pozemku parc. č. 78/152 zahrada o výměře 2 918 m2 v k.ú. a obci
Bílá Lhota z vlastnictví obce Bílá Lhota, IČ: 00298662, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, za kupní cenu ve výši
50 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
odkoupení budovy bez čp./če. zemědělská stavba na části pozemku ve
zjednodušené evidenci –parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc.
č. st. 1/18, dle geometrického plánu č. 152-79/2010 ze dne 30. 6. 2010 na pozemku
parc. č. st. 1/27, a částí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový
plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. st. 1/18 o celkové výměře 1 534 m2, dle
geometrického plánu č. 152-79/2010 ze dne 30. 6. 2010 pozemek parc. č. st. 1/27 zast.
pl. o výměře 330 m2 a pozemek parc. č. 275 ost. pl. o výměře 1 204 m2 v k.ú. a obci
Bílá Lhota z vlastnictví Zemědělského družstva Haňovice, IČ: 00147346, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, za kupní cenu
ve výši 200 000,- Kč a za podmínky stanovené odborem kultury a památkové péče.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 74/1 o výměře 364 m2, dle geometrického plánu
č. 66-80/2011 ze dne 9. 9. 2011 pozemek parc. č. 75/4 trvalý travní porost o výměře
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364 m2, vše v k.ú. Prusy, obec Beňov ze společného jmění manželů Ilony a Petra
Caletkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 54 600,- Kč za
podmínek dle důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.4.
odkoupení částí pozemku parc. č. 605 orná půda o celkové výměře
11 655 m2, dle geometrického plánu č. 384-79/2011 ze dne 9. 9. 2011 pozemky parc.
č. 605/2 orná půda o výměře 5 314 m2 a parc. č. 605/3 orná půda o výměře 6 341 m2,
vše v k.ú. Domaželice, obec Domaželice, vše z vlastnictví Doc. Ing. Bohumíra
Cagaše, CSc. do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 699 300,- Kč za
podmínek dle důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.5.
odkoupení části pozemku parc. č. 1198 trvalý travní porost o výměře 196 m2,
dle geometrického plánu č. 186 – 657/2011 ze dne 27. 7. 2011 pozemek parc.
č. 1198/2 ost. pl. o výměře 196 m2, v k.ú. a obci Bohuslávky ze společného jmění
manželů Ing. Václava a Marie Stratilových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 7 840,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.6.
odkoupení pozemku parc. č. 197/13 ost. pl. o výměře 72 m2 v k.ú. Chudobín,
obec Litovel ze společného jmění manželů Věry a Vítězslava Doležalových do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 7 600,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7.
odkoupení pozemku parc. č. 197/18 ost. pl. o výměře 49 m2 v k.ú. Chudobín,
obec Litovel z vlastnictví pana Miroslava Navrátila do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní
cenu ve výši 5 170,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.8.
odkoupení pozemku parc. č. 197/10 ost. pl. o výměře 34 m2 v k.ú. Chudobín,
obec Litovel z vlastnictví pana Martina Kvapila do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 3 590,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.9.
odkoupení pozemku parc. č. 197/5 ost. pl. o výměře 379 m2 v k.ú. Chudobín,
obec Litovel z vlastnictví paní Miloslavy Fajmonové do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní
cenu ve výši 39 980,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.

schvaluje
3.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 686 o výměře cca 357 m2 v k.ú. a obci Pňovice
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mezi Jaroslavem Kráčmarem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
3.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 686 o výměře cca 357 m2 v k.ú. a obci Pňovice
mezi Cecilií Kráčmarovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
3.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 735 o výměře cca 95 m2 v k.ú. a obci Pňovice mezi Oldřichem Spurným jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 935/11 o výměře cca 6 m2 a části pozemku parc. č. 935/11 ostatní plocha o výměře
cca 49 m2, oba v k.ú. a obci Pňovice mezi Michalem Šišmou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.5.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 1228 o výměře cca 32 m2 v k.ú. a obci Pňovice mezi Květoslavem Černým jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.6.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 861/2 ostatní plocha o výměře cca 39 m2 v k.ú. a obci Pňovice mezi
Jaroslavem Chabičovským jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
3.7.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 935/10 o výměře cca 31 m2 a k části pozemku
parc. č. 935/10 ostatní plocha o výměře cca 37 m2, oba v k.ú. a obci Pňovice mezi
Milanem Menouškem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
3.8.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 3/4) k části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 935/10 o výměře cca 31 m2 a k části pozemku
parc. č. 935/10 ostatní plocha o výměře cca 37 m2, oba v k.ú. a obci Pňovice mezi
Milanou Menouškovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
3.9.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 860/1 zahrada o výměře cca 14 m2 a parc. č. 860/3 ostatní plocha
o výměře cca 24 m2, oba v k.ú. a obci Pňovice mezi manželi Agnes Hausknotzovou
a Martinem Suchým jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
3.10.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 692 o výměře cca 55 m2 v k.ú. a obci Pňovice
mezi Jaroslavou Lažnovskou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
3.11.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 692 o výměře cca 55 m2 v k.ú. a obci Pňovice
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mezi Amalií Paulinovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
3.12.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 694 o výměře cca 279 m2 v k.ú. a obci Pňovice mezi Aloisem Jarmarem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.13.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 689 o výměře cca 470 m2 v k.ú. a obci Pňovice mezi MUDr. Pěvou Šimůnkovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.14.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 688/1 o výměře cca 178 m2 a parc. č. 688/2 o výměře cca 195 m2, oba v k.ú. a obci
Pňovice mezi Mgr. Marcelou Medunovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
3.15.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 691 o výměře cca 128 m2 v k.ú. a obci Pňovice mezi Ivanou Skyvovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.16.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 733/1 o výměře cca 33 m2 a parc. č. 734/1 o výměře cca 245 m2, oba v k.ú. a obci
Pňovice mezi manželi Annou a Vratislavem Čunderlovými jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.17.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.
č. 704 o výměře cca 298 m2 v k.ú. a obci Pňovice mezi společností AKKULUX s.r.o.,
IČ: 63982781, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
3.18.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 686/8 orná půda o výměře cca 180 m2 v k.ú. a obci Pňovice mezi
manželi Jolanou a Romanem Zacpalovými jako budoucími prodávajícími
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.19.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 554/1 orná půda o výměře cca 489 m2 v k.ú. a obci Žerotín mezi
Jarmilou Solovskou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/446, III/44621 Pňovice - průtah“
kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo části budou zastavěny silnicí
ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána
ve výši 100,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.20.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 1126/4 o výměře cca 228 m2 v k.ú. a obci Pňovice mezi Miroslavem
Toegelem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena před vydáním kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/446, III/44621 Pňovice - průtah“ kolaudována, a za
podmínky, že pozemek nebo Pňovice - průtah“ kolaudována, a za podmínky, že
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pozemek nebo Pňovice - průtah“ kolaudována, a za podmínky, že pozemek nebo jeho
části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena
předmětného pozemku bude sjednána ve výši 100,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.21.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 1195 ostatní plocha o výměře cca 29 m2 a parc. č. 1197/1
ostatní plocha o výměře cca 40 m2, oba v k.ú. a obci Pňovice mezi obcí Pňovice,
IČ: 00635731, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/446, III/44621 Pňovice - průtah“
kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí náklady spojené s uzavřením
darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.

schvaluje
4.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 797/21 orná půda o výměře cca 56 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Josefem Hluštíkem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 718/44 orná půda o výměře cca 18 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Janou Pavlitovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
4.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/24 orná půda o výměře cca 601 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Zbyňkem Patákem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 718/43 orná půda o výměře
cca 4 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Františkem Blinkou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.5.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 718/43 orná půda o výměře
cca 4 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Milošem Chromčákem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.6.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/11 orná půda o výměře cca 296 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Jaromírem Dočkalem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.7.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 718/46 orná půda o výměře cca 10 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi manžely Světluší a Jaroslavem Benešovými jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.8.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/12 orná půda o výměře cca 196 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi manžely Marií a Antonínem Swirschovými jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.9.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku parc. č. 622/1 orná půda o výměře
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cca 1910 m2 a k části pozemku parc. č. 623/20 orná půda o výměře cca 62 m2, oba
v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Janem Theimerem jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.10.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 2/3) k části pozemku parc. č. 622/1 orná půda o výměře
cca 1910 m2 a k části pozemku parc. č. 623/20 orná půda o výměře cca 62 m2, oba
v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi manžely Milenou a Janem
Theimerovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.11.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/6 orná půda o výměře cca 1331 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Jarmilou Hénarovou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.12.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/10 orná půda o výměře cca 281 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Mojmírem Slepičkou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.13.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 797/20 orná půda o výměře cca 58 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Jarmilou Němčicovou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.14.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/13 orná půda o výměře cca 56 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Zdenkou Švestkovou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.15.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 696/1 orná půda o výměře cca 1421 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi manžely Svatavou a Emilem Kolesárovými jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.16.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 602/1 orná půda o výměře cca 132 m2 a parc. č. 622/9 orná půda
o výměře cca 571 m2, oba v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Miroslavou
Schrötterovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.17.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 718/3 orná půda o výměře cca 17 m2, parc. č. 718/11 orná půda
o výměře cca 65 m2 a parc. č. 792/4 orná půda o výměře cca 657 m2, vše
v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Ing. Tomášem Dosoudilem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.18.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/9 orná půda o výměře cca 283 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Jiřím Theimerem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
4.19.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/15 orná půda o výměře cca 343 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Miroslavou Spurnou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.20.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 792/22 orná půda o výměře
cca 113 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Petrou Březinovou jako
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budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.21.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 792/22 orná půda o výměře
cca 113 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Daliborem Šuraněm jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.22.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 797/16 orná půda o výměře cca 34 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Miroslavem Janhubou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.23.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 696/15 orná půda o výměře cca 1426 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Štěpánkou Obšilovou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.24.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 622/3 orná půda o výměře
cca 363 m2 a k části pozemku parc. č. 696/11 orná půda o výměře cca 862 m2, oba
v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Luďkem Chudobou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.25.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 622/3 orná půda o výměře
cca 363 m2 a k části pozemku parc. č. 696/11 orná půda o výměře cca 862 m2, oba
v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Ing. Evou Žurovcovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.26.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 696/3 orná půda o výměře cca 806 m2 a parc. č. 792/29 orná půda
o výměře cca 480 m2, oba v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Luďkem
Spáčilem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.27.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/8 orná půda o výměře cca 317 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Zdeňkem Opletalem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.28.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 792/16 orná půda o výměře cca 324 m2 a parc. č. 792/17 orná půda
o výměře cca 189 m2, oba v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Josefem
Šnyrychem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.29.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 622/6 orná půda o výměře cca 486 m2, parc. č. 718/12 orná půda
o výměře cca 20 m2 a parc. č. 792/14 orná půda o výměře cca 282 m2, vše v k.ú.
Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Zdeňkem Čtvrtlíkem jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.30.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 696/7 orná půda o výměře cca 724 m2 a parc. č. 792/19 orná půda
o výměře cca 284 m2, oba v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Ludmilou
Nezhybovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.31.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/25 orná půda o výměře cca 153 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Jiřím Zdařilem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
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krajem jako budoucím kupujícím,
4.32.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 797/23 orná půda o výměře cca 6 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Mgr. Janem Balutem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.33.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 797/22 orná půda o výměře
cca 84 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Mgr. Janem Balutem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.34.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 797/22 orná půda o výměře
cca 84 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Ludmilou Peštukovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.35.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/1 orná půda o výměře cca 231 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Vratislavem Břenkem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.36.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/3 orná půda o výměře cca 205 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Miloslavem Lakvou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.37.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku parc. č. 696/14 orná půda o výměře
cca 83 m2 a k části pozemku parc. č. 792/30 orná půda o výměře cca 305 m2, oba
v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Svatoplukem Dosoudilem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.38.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku parc. č. 696/14 orná půda o výměře
cca 83 m2 a k části pozemku parc. č. 792/30 orná půda o výměře cca 305 m2, oba
v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Janou Kouřilovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.39.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku parc. č. 696/14 orná půda o výměře
cca 83 m2 a k části pozemku parc. č. 792/30 orná půda o výměře cca 305 m2, oba
v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Evou Královou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.40.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 622/10 orná půda o výměře
cca 558 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Františkem Stanislavem
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.41.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 622/10 orná půda o výměře
cca 558 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Věrou Stanislavovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.42.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 517/30 orná půda o výměře cca 14 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Antonínem Majerem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.43.

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
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pozemku parc. č. 602/10 orná půda o výměře cca 564 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Janem Theimerem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.44.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 517/31 orná půda o výměře cca 379 m2 a parc. č. 1012/2 ostatní
plocha o výměře cca 216 m2, oba v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Evou
Dědovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.45.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/27 orná půda o výměře cca 143 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Břetislavem Arbeitem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.46.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 797/18 orná půda o výměře
cca 68 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Milanem Barvířem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.47.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 797/18 orná půda o výměře
cca 68 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Věrou Malatovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.48.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 537/14 orná půda o výměře cca 107 m2 a parc. č. 789 orná půda
o výměře cca 620 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Martinem
Heinzem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.49.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 622/8 orná půda o výměře cca 449 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi společností KM Reality s.r.o., IČ: 26863677, jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.50.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 797/17 orná půda o výměře
cca 36 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Miroslavem Königem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.51.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 797/17 orná půda o výměře
cca 36 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Renátou Königovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.52.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 797/17 orná půda o výměře
cca 36 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Jaroslavem Telíškem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.53.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 797/17 orná půda o výměře
cca 36 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Evou Telíškovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.54.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 622/2 orná půda o výměře cca 795 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Pavlem Přindišem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.55.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 793 orná půda o výměře cca 730 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
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Bělkovice-Lašťany mezi Mgr. Luciou Lettenmayerovou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.56.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 791 orná půda o výměře cca 527 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Ing. Josefem Dosoudilem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.57.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
pozemků parc. č. 622/7 orná půda o výměře cca 477 m2 a
o výměře cca 333 m2, oba v k.ú. Bělkovice, obec
Ing. Miroslavem Hanákem jako budoucím prodávajícím a
budoucím kupujícím,

budoucí odkoupení částí
parc. č. 792/18 orná půda
Bělkovice-Lašťany mezi
Olomouckým krajem jako

4.58.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 797/13 orná půda o výměře cca 76 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi PhDr. Vlastou Koubskou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.59.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/21 orná půda o výměře cca 114 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi společností Hanácká zemědělská a.s., IČ: 47676256, jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.60.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/2 orná půda o výměře cca 850 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Marií Feitovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
4.61.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 622/4 orná půda o výměře cca 671 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi společností ALWIN s.r.o., IČ: 63494833, jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.62.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 499/1 trvalý travní porost o výměře cca 6 m2, parc. č. 501/2 ostatní
plocha o výměře cca 114 m2 a parc. č. 1018/3 ostatní plocha o výměře cca 99 m2, vše
v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Pavlem Škrancem jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.63.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 718/4 orná půda o výměře
cca 27 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Janem Bučkem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.64.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 718/4 orná půda o výměře
cca 27 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Danou Novákovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.65.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 696/5 orná půda o výměře
cca 525 m2, k části pozemku parc. č. 696/9 orná půda o výměře cca 766 m2 a k části
pozemku parc. č. 718/47 orná půda o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Františkou Kráčmarovou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.66.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 696/5 orná půda o výměře
cca 525 m2, k části pozemku parc. č. 696/9 orná půda o výměře cca 766 m2 a k části
pozemku parc. č. 718/47 orná půda o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Bělkovice, obec
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Bělkovice-Lašťany mezi Jiřím Lakvou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
4.67.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 696/5 orná půda o výměře
cca 525 m2, k části pozemku parc. č. 696/9 orná půda o výměře cca 766 m2 a k části
pozemku parc. č. 718/47 orná půda o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Rostislavem Lakvou jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.68.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/23 orná půda o výměře cca 335 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Pavlem Šebestíkem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.69.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 792/26 orná půda o výměře cca 165 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Radkem Novotným jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.70.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 696/13 orná půda o výměře
cca 780 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Janou Kráčmarovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.71.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 696/13 orná půda o výměře
cca 780 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Ing. Pavlem Králem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.72.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 792/31 orná půda o výměře
cca 177 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Hanou Čepělovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.73.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 792/31 orná půda o výměře
cca 177 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Evou Zatloukalovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.74.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 797/15 orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Jiřím Smrčkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
4.75.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 960/1 trvalý travní porost o výměře cca 695 m2 v k.ú. Bělkovice,
obec Bělkovice-Lašťany mezi Jiřím Anderšem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.76.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 622/5 orná půda o výměře cca 746 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Radkem Vinklerem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.77.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 797/19 orná půda o výměře cca 48 m2 v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice-Lašťany mezi Pavlem Hynkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
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kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/44436 Bělkovice – Lašťany - obchvat“
kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve
výši 90,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních
smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje. Součástí smluv bude rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.78.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/12) k části pozemku parc. č. 792/5 orná půda o výměře
cca 4812 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Petrem Ferzikem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.79.
uzavření
spoluvlastnického
cca 4812 m2 v
Ferzikem
jako
kupujícím,

smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 792/5 orná půda o výměře
k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Ing. Vlastislavem
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím

4.80.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 792/5 orná půda o výměře
cca 4812 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi Květoslavou Ferzikovou
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.81.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku parc. č. 792/5 orná půda o výměře
cca 4812 m2 v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi DiS. Lenkou Ferzikovou
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/44436 Bělkovice – Lašťany – obchvat“
kolaudována, a za podmínky, že pozemek nebo jeho části budou zastavěny silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve
výši 92,70 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje. Součástí smluv bude rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.82.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 537/10 orná půda o výměře cca 34 m2, parc. č. 696/16 orná
půda o výměře cca 592 m2, parc. č. 718/10 orná půda o výměře cca 13 m2, parc.
č. 792/7 orná půda o výměře cca 52 m2, parc. č. 792/20 orná půda o výměře cca
59 m2, parc. č. 792/28 orná půda o výměře cca 29 m2, parc. č. 797/14 orná půda
o výměře cca 41 m2, parc. č. 944/1 trvalý travní porost o výměře cca 499 m2, parc.
č. 944/2 orná půda o výměře cca 72 m2, parc. č. 975/1 orná půda o výměře cca 2577
m2, parc. č. 975/5 orná půda o výměře cca 363 m2, parc. č. 975/6 orná půda o výměře
cca 465 m2, parc. č. 975/7 orná půda o výměře cca 1089 m2, parc. č. 990 orná půda
o výměře cca 314 m2, parc. č. 1010/1 ostatní plocha o výměře cca 173 m2, parc.
č. 1025 ostatní plocha o výměře cca 2754 m2, parc. č. 1029 ostatní plocha o výměře
cca 8162 m2, parc. č. 1030/1 ostatní plocha o výměře 230 m2, parc. č. 1031 ostatní
plocha o výměře cca 40 m2, parc. č. 1041 ostatní plocha o výměře cca 63 m2, parc.
č. 1042 ostatní plocha o výměře cca 46 m2, parc. č. 1064/2 ostatní plocha o výměře
cca 556 m2, parc. č. 1066 ostatní plocha o výměře cca 97 m2 a parc. č. 1068/1 ostatní
plocha o výměře cca 767 m2, vše v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany mezi obcí
Bělkovice-Lašťany, IČ: 00298654, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode
dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/44436 Bělkovice – Lašťany
- obchvat“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
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silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí náklady spojené
s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
5.

schvaluje
5.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 531 orná půda o výměře cca 59 m2, parc. č. 533 ostatní plocha
o výměře cca 135 m2 a parc. č. 536 vodní plocha o výměře cca 147 m2, vše v k.ú.
Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi společností BIOMAC Ing. Černý
s.r.o., IČ: 25859145, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
5.2.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 34 zahrada o výměře cca 44 m2 a parc. č. 35 zahrada o výměře
cca 29 m2, oba v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi společností
Obchodní družstvo Dlouhá Loučka, IČ: 47677449, jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5.3.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. st. 27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 6,5 m2 v k.ú. Horní
Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi Marií Vymazalovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 525 ostatní plocha o výměře
cca 155 m2 v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi Květoslavou
Gasnárkovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
5.5.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 525 ostatní plocha o výměře
cca 155 m2 v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi Helenou
Navrátilovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
5.6.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 525 ostatní plocha o výměře
cca 155 m2 v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi Lubomírem
Opletalem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
5.7.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 525 ostatní plocha o výměře
cca 155 m2 v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi Miroslavem
Opletalem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
5.8.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku parc. č. 525 ostatní plocha o výměře
cca 155 m2 v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi Zdenkou
Zehnulovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/449 Dlouhá Loučka – Valšovský Žleb“
kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve
výši odpovídající ceně obvyklé předmětných pozemků, stanovené znaleckým
posudkem, zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době
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uzavření řádných kupních smluv. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
5.9.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
pozemku parc. č. 516 ostatní plocha o výměře 6 349 m2 a částí pozemků parc.
č. 329/1 ostatní plocha o výměře cca 196 m2 a parc. č. 520 ostatní plocha o výměře
cca 36 m2, vše v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi obcí Dlouhá
Loučka, IČ: 00298794, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/449 Dlouhá Loučka – Valšovský
Žleb“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí náklady spojené
s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
5.10.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
staveb vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 102 Chodníky a vjezdy“
a budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 329/3 ostatní plocha o výměře
cca 17,5 m2 v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka a částí pozemků parc.
č. 1180 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 a parc. č. 1532 ostatní plocha o výměře
cca 101 m2, oba v Dolní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a obcí Dlouhá Loučka, IČ: 00298794, jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/449 Dlouhá Loučka – Valšovský
Žleb“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
stavebním objektem „SO 102 Chodníky a vjezdy“. Olomoucký kraj uhradí náklady
spojené s uzavřením darovací smlouvy z rozpočtu Olomouckého kraje. Správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obec
Dlouhá Loučka.
6.

schvaluje
6.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení budovy
č. p. 3586, Prostějov, bydlení na pozemku parc. č. 5896/2 zast. pl., garáže, vedlejších
staveb (kolny a kurníku), pozemků parc. č. 5896/2 zast. pl. o výměře 347 m2 a parc.
č. 5893/2 zahrada o výměře 1 312 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi
a příslušenstvím, zejména se studnou a trvalými porosty, mezi paní Janou Florianovou
jako budoucí prodávající a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, za kupní
cenu ve výši 3 000 000,- Kč za podmínky vydání územního rozhodnutí ke stavbě
„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Řádná kupní smlouva bude uzavřena do 6 měsíců od nabytí právní moci územního
rozhodnutí. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv
a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
z rozpočtu Olomouckého kraje.
6.2.
odkoupení budovy č. p. 3586, Prostějov, bydlení na pozemku parc. č. 5896/2
zast. pl., garáže, vedlejších staveb (kolny a kurníku), pozemků parc. č. 5896/2 zast. pl.
o výměře 347 m2 a parc. č. 5893/2 zahrada o výměře 1 312 m2, vše v k.ú. a obci
Prostějov, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména se studnou a trvalými
porosty, vše z vlastnictví paní Jany Florianové do vlastnictví Olomouckého kraje za
kupní cenu ve výši 3 000 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.

7.

nevyhovuje žádosti
pana Karla Jelínka o navýšení kupní ceny za
odkoupení spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku parc. č. 1892/26 ost. pl. o výměře
60 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice z důvodu schválených obecných postupů při realizaci
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výkupů pozemků, zastavěných silnicemi III. třídy, z vlastnictví třetích osob do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, a o případnou směnu jeho spoluvlastnického podílu, jelikož Olomoucký
kraj nemá ve svém vlastnictví pozemek vhodný k realizaci požadované směny.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.2.

UZ/22/25/2011 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku –
DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 218/1 zahrada o výměře cca 1 500 m2 v k.ú. Lužice u Šternberka,
obec Lužice z vlastnictví obce Lužice, IČ: 00849529, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 650,- Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po
nabytí právní moci stavebního povolení k výstavbě bytových domů pro Vincentinum –
poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkovou organizaci, a to nejpozději do
kolaudace uvedené stavby. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.2.
odkoupení pozemku parc. č. 197/12 ost. pl. o výměře 58 m2 v k.ú. Chudobín,
obec Litovel z podílového spoluvlastnictví paní Šárky Protivánkové (id. 1/2) a pana
Doc. MUDr. Jaroslava Vomáčky, Ph. D. (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
v celkové výši 6 120,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.2.1.

UZ/22/26/2011 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
bezúplatný převod pozemku 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, do vlastnictví města Kojetína. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod budovy č. p. 186, Vřesovice, objekt občanské vybavenosti
na pozemku parc. č. st. 242 zast. pl. (administrativní budova) a budovu bez č.p./č.e.
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technická vybavenost (ČOV) na pozemku parc. č. st. 243 zast. pl. (budovy na
pozemcích jiného vlastníka) v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice, se všemi
součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17, do vlastnictví Římskokatolické
farnosti Vřesovice, IČ: 67007333. 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.
2.3.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1294 ost. pl. o výměře 12 501 m2 a části
pozemků parc. č. 50 ostatní plocha o výměře 1 314 m2 a parc. č. 1489 ostatní plocha
o výměře 354 m2, dle geometrického plánu č. 540-58/2011 ze dne 13. 7. 2011
pozemky parc. č. 50/2 ost. pl. o výměře 485 m2, parc. č. 50/3 ost. pl. o výměře 359 m2,
parc. č. 50/4 ost. pl. o výměře 470 m2 a parc. č. 1489/2 ost. pl. o výměře 354 m2, vše
v k.ú. Doloplazy u Olomouce, obec Doloplazy z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Doloplazy, IČ: 00534927. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2219/1 orná půda o výměře 4 917 m2,
parc. č. 2232/105 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 2297/1 ost. pl. o výměře 226 m2,
parc. č. 2297/6 ost. pl. o výměře 906 m2, části pozemků parc. č. 2225/2 ost. pl.
o výměře 26 m2 a parc. č. 2228 ost. pl. o výměře 241 m2, dle geometrického plánu
č. 1366-36/2009 ze dne 1. 2. 2011 část pozemku parc. č. 2225/2 díl „c“ o výměře
26 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 528 ost. pl. o celkové výměře 635 m2,
části pozemků parc. č. 2228 díl „a“ o výměře 233 m2 a parc. č. 2228 díl „b“ o výměře
8 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2256 ost. pl. o celkové výměře 506 m2,
vše v k.ú. a obci Velká Bystřice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Velká
Bystřice, IČ: 00299651. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
bezúplatný převod chodníku s obrubami, souběžného se silnicí II/435 na
pozemcích parc. č. 928/28, parc. č. 928/39, parc. č. 928/31, parc. č. 928/26, parc.
č. 928/25, parc. č. 928/23, parc. č. 928/22, parc. č. 928/21, parc. č. 928/20, parc.
č. 928/18, parc. č. 928/16, parc. č. 928/15, parc. č. 928/14, parc. č. 928/13, parc.
č. 928/12 a parc. č. 928/11, vše v k.ú. a obci Charváty, vybudovaného v rámci
stavebního objektu „SO 107 Silnice II/435, úsek Charváty – Drahlov, km 7,583 –
8,041“, a nové kanalizace Beton-DN 300 v délce 490 m včetně 14 ks revizních šachet
a 1 ks kalové šachty na pozemcích parc. č. 174/1, parc. č 928/9 a parc. č. 928/5, vše
k.ú. a obci Charváty, vybudovanou v rámci stavebního objektu „SO 307 Silnice II/435,
úsek Charváty – Drahlov, km 7,583 – 8,041, kanalizace“, které byly vybudovány
v rámci investiční akce „Silnice II/435 MÚK s R35 – Tovačov, stavební úpravy,
1. stavba“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Charváty,
IČ: 00635715.
2.6.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 456/3 ost. pl. o výměře 343 m2, dle
geometrického plánu č. 249 – 109/2011 ze dne 12. 8. 2011 pozemek parc. č. 456/6
ost. pl. o výměře 343 m2, v k.ú. Lověšice u Přerova, obec Přerov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana Jindřicha Skácela o odprodej budovy č. p.
186, Vřesovice, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 242 zast. pl.
(administrativní budova) a budovy bez č.p./č.e. technická vybavenost (ČOV) na
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pozemku parc. č. st. 243 zast. pl. (budovy na pozemcích jiného vlastníka) v k.ú.
Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Švehlovy střední školy, Prostějov,
nám. Spojenců 17, z důvodu jejich převodu jinému zájemci.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.3.

UZ/22/27/2011 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2981/14 ost. pl. o výměře 37 m2, dle
geometrického plánu č. 2156 – 569/2011 ze dne 10. 8. 2011 pozemek parc. č. 2981/17
ost. pl. o výměře 37 m2, v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého
kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4967/1 ost. pl. o výměře 4 089 m2,
dle geometrického plánu č. 5229 – 66/2010 ze dne 17. 8. 2010 pozemek parc.
č. 4967/1 ost. pl. o výměře 4 089 m2, v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého
kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1017/8 ost. pl. o výměře 1 589 m2, parc.
č. 1017/9 ost. pl. o výměře 2 196 m2, parc. č. 1036/1 ost. pl. o výměře 5 077 m2, parc.
č. 1036/2 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 1039/4 ost. pl. o výměře 39 m2 a parc.
č. 1039/8 ost. pl. o výměře 293 m2, vše v k.ú. a obci Sudkov, vše z vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.4.
bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 1683/20 ost. pl. o výměře 39 m2, dle
geometrického plánu č. 340 – 185/2009 ze dne 13. 11. 2009 pozemek parc. č. 1663/11
ost. pl. o výměře 39 m2, částí pozemků parc. č. 1672 ost. pl. o celkové výměře
10 353 m2, dle geometrického plánu č. 340 –185/2009 ze dne 13. 11. 2009 pozemky
parc. č. 1672/1 ost. pl. o výměře 10 060 m2 a parc. č. 1672/2 ost. pl. o výměře 293 m2,
vše v k.ú. a obci Všechovice, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2977/84 ost. pl. o výměře 133 m2,
dle geometrického plánu č. 2101-584/2010 ze dne 9. 12. 2010 pozemek parc.
č. 2977/84 ost. pl. o výměře 133 m2 z vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, 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.
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2.6.
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 4961 ost. pl. o výměře 2 676 m2,
parc. č. 4963 ost. pl. a parc. č. 4977 ost. pl. o výměře 211 m2, dle geometrického plánu
č. 5338 – 81/2011 ze dne 7. 4. 2011 pozemky parc. č. 4961 díl „a“ o výměře 2 676 m2,
parc. č. 4963 díl „e“ o výměře 500 m2 a parc. č. 4977 díl „d“ o výměře 211 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. 4961/3 ost. pl. o výměře 3 387 m2, částí pozemků
parc. č. 4973 ost. pl. o výměře 10 128 m2 a parc. č. 6030/2 ost. pl. o výměře 30 m2,
dle geometrického plánu č. 5339 – 82/2011 ze dne 7. 4. 2011 pozemky parc. č. 4973
díl „a“ o výměře 10 128 m2 a parc. č. 6030/2 díl „b“ o výměře 30 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 4973/13 o výměře 10 158 m2, a pozemku parc.
č. 7164/29 ost. pl. o výměře 8 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví
statutárního města Přerova, IČ: 00301825, 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.
2.7.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2978/47 ostatní plocha o výměře
6 286 m2, parc. č. 3017/17 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 3017/18 ostatní
plocha o výměře 53 m2, parc. č. 3017/19 ostatní plocha o výměře 20 m2, parc.
č. 3017/20 ostatní plocha o výměře 8 m2 a parc. č. 3016/3 ostatní plocha o výměře
967 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého
kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8.
bezúplatné nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový
katastr parc. č. 802/3 o výměře 4 085 m2 v k.ú. a obci Oskava z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
3.

n e a k c e p t u j e nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2981/15 ost. pl. a části pozemku parc. č. 2981/14
ost. pl. o výměře 175 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého
kraje z důvodu jejich nepotřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.4.

UZ/22/28/2011 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku - DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2011, bod
3. 7., ze dne 22. 4. 2011 a č. UZ/21/24/2011, bod 3. 7., ze dne 22. 9. 2011 ve věci
bezúplatného nabytí předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje z důvodu nově stanovených podmínek převodu.

3.

schvaluje
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 168/3 ost. pl. o výměře
6 203 m2, parc. č. 191 ost. pl. o výměře 20 393 m2, parc. č. 1624 ost. pl. o výměře
1 191 m2 a parc. č. 1623 ost. pl. o výměře 522 m2, vše v k.ú. a obci Čechy pod
Kosířem, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

29

do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu veřejného zájmu a za podmínek dle
důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.4.1.

UZ/22/29/2011 Majetkoprávní záležitosti
nemovitého majetku

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 944/3 ostatní plocha o výměře
426 m2, dle geometrického plánu č. 312-23/2011 ze dne 28. 2. 2011 pozemky parc.
č. 944/9 ostatní plocha o výměře 30 m2, parc. č. 944/10 ostatní plocha o výměře
5 m2, parc. č. 944/12 ostatní plocha o výměře 117 m2 a parc. č. 944/13 ostatní plocha
o výměře 274 m2, vše v k.ú. Podhoří na Moravě, obec Lipník nad Bečvou z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. st. 46 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 29 m2 a parc. č. 102/5 zahrada o výměře 73 m2, dle
geometrického plánu č. 312-23/2011 ze dne 28. 2. 2011 pozemky parc.
č. 944/11 ostatní plocha o výměře 29 m2 a parc. č. 102/34 ostatní plocha o výměře
73 m2, oba v k.ú. Podhoří na Moravě, obec Lipník nad Bečvou z vlastnictví města
Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2348/2 ost. pl. a parc. č. 501/1 ost.
pl., dle geometrického plánu č. 750-501/2009 ze dne 25. 11. 2009 parc. č. 2348/2 díl
„a“ o výměře 1 m2 a parc. č. 501/1 díl „d“ o výměře 1355 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 501/3 ost. pl. o výměře 1356 m2, část pozemku parc. č. 501/1 ost.
pl., dle geometrického plánu č. 750-501/2009 ze dne 25. 11. 2009 pozemek parc.
č. 501/4 ost. pl. o výměře 242 m2, část pozemku parc. č. 501/1 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 750-501/2009 ze dne 25. 11. 2009 pozemek parc. č. 501/5 ost.
pl. o výměře 226 m2, část pozemku parc. č. 501/1 ost. pl., dle geometrického plánu
č. 750-501/2009 ze dne 25. 11. 2009 parc. č. 501/1 díl „l“ o výměře 132 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 492 ost. pl. o výměře 181 m2, část pozemku parc.
č. 501/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 750-501/2009 ze dne 25. 11. 2009 parc.
č. 501/1 díl „k“ o výměře 308 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 507 ost. pl.
o výměře 400 m2, vše v k.ú. a obci Konice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
města Konice, IČ: 00288659, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 492 ost. pl. a parc. č. 495/2 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 750-501/2009 ze dne 25. 11. 2009 parc. č. 492 díl „f“ o výměře 24 m2 a parc.
č. 495/2 díl „e“ o výměře 3 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 501/1 ost. pl.
o výměře 4966 m2, vše v k.ú. a obci Konice, vše z vlastnictví města Konice,
IČ: 00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého
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kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 801/1 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 928-146/2010 ze dne 24. 9. 2010 části pozemku parc. č. 801/1 díly „c+d“
o výměře 1153 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 231 ost. pl o celkové
výměře 3397 m2, část pozemku parc. č. 801/1 díl „a1“ o výměře 47 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 403 ost. pl. o celkové výměře 80 m2, část pozemku parc.
č. 801/1 díl „q“ o výměře 500 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1056 ost. pl.
o celkové výměře 1259 m2, část pozemku parc. č. 801/1 díl „j“ o výměře 626 m2, který
je sloučen do pozemku parc. č. 1073 ost. pl. o celkové výměře 2486 m2, část pozemku
parc. č. 801/1 díl „b“ o výměře 299 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1140 ost.
pl. o celkové výměře 1646 m2, pozemky parc. č. 801/2 orná půda o výměře 836 m2
a parc. č. 1470/2 orná půda o výměře 866 m2, vše v k.ú. a obci Velký Týnec
a pozemku parc. č. 353 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Vsisko, obec Velký Týnec,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví obce Velký Týnec, IČ: 00299669, za podmínky,
že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 398 ost. pl.,
parc. č. 399 zast. pl., parc. č. 400 ost. pl., parc. č. 401 zast. pl., parc. č. 402 ost. pl.,
parc. č. 1056 ost. pl., parc. č. 1057 trvalý travní porost, parc. č. 1489/67 orná půda
a parc. č. 1997/2 orná půda, dle geometrického plánu č. 928-146/2010 ze dne
24. 9. 2010 části pozemků parc. č. 398 díl „r“ o výměře 40 m2, parc. č. 399 díl „t“
o výměře 4 m2, parc. č. 400 díl „v“ o výměře 17 m2, parc. č. 401 díl „x“ o výměře 3 m2,
parc. č. 402 díl „z“ o výměře 19 m2, parc. č. 1056 díly „k+o“ o výměře 39 m2, parc.
č. 1057 díl „l“ o výměře 79 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 801/1 ost. pl.
o celkové výměře 19 629 m2 a části pozemků parc. č. 1489/67 díl „c1“ o výměře 4 m2
a parc. č. 1997/2 díl „b1“ o výměře 1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. 1489/71 ost. pl. o celkové výměře 5 m2, pozemků parc. č. 32/8 ost. pl. o výměře
12 m2 a parc. č. 1273/28 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k.ú. a obci Velký Týnec, vše
z vlastnictví obce Velký Týnec do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí.
Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.4.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 2958/56 ostatní plocha o výměře
11 m2, dle geometrického plánu č. 1859-282/2007 ze dne 21. 1. 2008 pozemek parc.
č. 1050/17 ostatní plocha o výměře 5 m2 a parc. č. 1313/12 ostatní plocha o výměře
6 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Mohelnice, IČ: 00303038, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí pozemků parc. č. 2958/17 ostatní plocha o výměře 49 m2, parc. č. 2958/18
ostatní plocha o výměře 18 m2 a parc. č. 2958/19 ostatní plocha o výměře 89 m2, vše
v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné
nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 1060/2 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
části pozemku parc. č. 115/19 ost. pl. o výměře 65 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc,
částí pozemků parc. č. 79/2 ost. pl. o výměře 860 m2, parc. č. 79/3 ost. pl. o výměře
170 m2 a parc. č. 85/31 ost. pl. o výměře 5 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec
Olomouc, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem
Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím obdarovaným za podmínky, že současně bude
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realizováno uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 115/2 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Lazce, obec
Olomouc, částí pozemků parc. č. 198 ost. pl. o výměře 165 m2, parc. č. 79/30 ost. pl.
o výměře 215 m2, parc. č. 79/31 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 85/32 ost. pl.
o výměře 5 m2 parc. č. 85/7 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k.ú. Olomouc – město,
obec Olomouc, vše mezi statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným, a tímto Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schvaluje i uzavření této smlouvy o budoucí darovací smlouvě na
budoucí bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Řádné darovací smlouvy budou
uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„II/448 a III/446 Olomouc - okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici“
kolaudována, nejpozději však do 31. 12. 2015. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod
chodníků na částech pozemků parc. č. 1060/3 ost. pl. o výměře 25 m2 a parc.
č. 861 ost. pl. o výměře 10 m2, oba v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na částech
pozemků parc. č. 115/2 ost. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 68/20 ost. pl. o výměře
42 m2, oba v k.ú. Lazce, obec Olomouc, na částech pozemků parc. č. 79/29 ost. pl.
o výměře 129 m2, parc. č. 198 ost. pl. o výměře 814 m2, parc. č. 85/32 ost. pl.
o výměře 68 m2, parc. č. 85/7 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 79/31 ost. pl. o výměře
381 m2 a parc. č. 79/30 ost. pl. o výměře 573 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec
Olomouc, které budou vybudované v rámci investiční akce „II/448 a II/446 Olomouc –
okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici“, vše mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím
obdarovaným. Součástí smlouvy bude ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje
provést výše jmenovanou stavbu. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho
roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 a III/446
Olomouc - okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici“ kolaudována, nejpozději
však do 31. 12. 2015.
2.7.
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1663/1 ost. pl. o celkové výměře
1 003 m2, dle geometrického plánu č. 340 –185/2009 ze dne 13. 11. 2009 pozemky
parc. č. 1663/4 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 1663/5 ost. pl. o výměře 78 m2, parc.
č. 1663/6 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 1663/7 ost. pl. o výměře 34 m2, parc.
č. 1663/8 ost. pl. o výměře 706 m2 a parc. č. 1663/9 ost. pl. o výměře 140 m2, části
pozemku parc. č. 1683/21 ost. pl. o celkové výměře 235 m2, dle geometrického plánu
č. 340 – 185/2009 ze dne 13. 11. 2009 pozemky parc. č. 1683/38 ost. pl. o výměře
40 m2, parc. č. 1683/39 ost. pl. o výměře 169 m2 a parc. č. 1683/40 ost. pl. o výměře
26 m2, vše v k.ú. a obci Všechovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Všechovice, IČ: 00302228, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 122 ost. pl. o výměře 67 m2, parc.
č. 123 o výměře 103 m2, parc. č. 1683/10 ost. pl. o výměře 152 m2, parc. č. 1808 ost.
pl. o výměře 279 m2 a parc. č. 1811 ost. pl. o výměře 30 m2, dle geometrického plánu
č. 340 – 185/2009 ze dne 13. 11. 2009 pozemky parc. č. 122 díl „a“ o výměře 67 m2,
parc. č. 123 díl „b“ o výměře 103 m2, parc. č. 1683/10 díl „c“ o výměře 152 m2, parc.
č. 1808 díl „d“ o výměře 279 m2 a parc. č. 1811 díl „e“ o výměře 30 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 1663/10 ost. pl. o výměře 631 m2, části pozemku parc.
č. 1683/1 ost. pl. o výměře 123 m2, dle geometrického plánu č. 340 – 185/2009 ze dne
13. 11. 2009 pozemek parc. č. 1663/12 ost. pl. o výměře 123 m2, části pozemku parc.
č. 1683/1 ost. pl. o výměře 0,33 m2, dle geometrického plánu č. 340 – 185/2009 ze dne
13. 11. 2009 pozemek parc. č. 1683/1 ost. pl. díl „a“ o výměře 0,33 m2, který je sloučen
do pozemku parc. č. 1663/3 ost. pl. o celkové výměře 1 192 m2, a pozemku parc.
č. 1650 ost. pl. o výměře 9 994 m2, vše v k.ú. a obci Všechovice, vše z vlastnictví obce
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Všechovice, IČ: 00302228, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí.
Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.8.
bezúplatný převod pozemních komunikací, které mají povrch s živičným
krytem, na podkladních vrstvách ze štěrkodrtě o celkové ploše 465 m2, na pozemcích
parc. č. 1683/10, parc. č. 1683/20 a parc. č. 1683/19, vše v k.ú. Všechovice,
vybudované v rámci stavebního objektu SO 101 Živičné komunikace – ostatní,
parkoviště z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm o ploše 163 m2 na pozemku parc.
č. 1683/1 v k.ú. Všechovice, vybudované v rámci stavebního objektu
SO 101 Parkoviště, komunikaci pro pěší z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm
o celkové ploše 661 m2 na pozemcích parc. č. 1683/23, parc. č. 1683/5, parc. č. 77/1,
parc. č. 1663/1, parc. č. 67, parc. č. 1683/1, parc. č. 1672, parc. č. 123, parc. č. 1808
a parc. č. 1683/10, vše v k.ú. a obci Všechovice, vybudované v rámci stavebního
objektu SO 102 Komunikace pěší, kanalizaci o celkové délce kanalizačních řadů: PVC
DN 200 – 75,3 m, PVC DN 300 – 102,2 m, PVC DN 400 – 92,6 m, PVC DN 500 – 229
m, které se nacházejí v pozemcích parc. č. 1683/1, parc. č. 1672, parc. č. 1683/30,
parc. č. 1683/20, parc. č. 1683/10, parc. č. 1683/20, parc. č. 1663/1, parc. č. 1683/10,
parc. č. 1808, parc. č. 123, parc. č. 1683/21, parc. č. 1811 a parc. č. 69/1, vše v k.ú.
a obci Všechovice, vybudované v rámci stavebního objektu SO 301 Kanalizace, šest
kusů osvětlovacích stožárů, z toho 4 ks jednoramenných s jedním svítidlem a 2 ks
dvouramenných se dvěma svítidly, dále 4 ks jednoramenných stožárů se svítidly pro
osvětlení přechodů pro chodce s přívodním vedením, vše na pozemcích parc. č. 202/1,
parc. č. 13, parc. č. 1808, parc. č. 123, parc. č. 1682, parc. č. 20, parc. č. 1811, parc.
č. 1683/23, parc. č. 1683/21 a parc. č. 1663/1, vše v k.ú. a obci Všechovice,
vybudované v rámci stavebního objektu SO 602 Venkovní osvětlení, vše vybudované
v rámci investiční akce „III/4384, III/4387 Všechovice – okružní křižovatka“, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Všechovice, IČ: 00302228, za
podmínek dle důvodové zprávy.
2.9.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 334/3 ostatní plocha o výměře 16 m2
a část pozemku parc. č. 334/1 ostatní plocha o výměře 48 m2, dle geometrického
plánu č. 95-72/2010 ze dne 29. 11. 2010 pozemek parc. č. 334/5 ostatní plocha
o výměře 48 m2, vše v k.ú. a obci Obědkovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Obědkovice, IČ: 00488569, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 139/3 ostatní plocha o výměře 28 m2 a parc.
č. 329/5 ostatní plocha o výměře 22 m2, oba v k.ú. a obci Obědkovice, vše z vlastnictví
obce Obědkovice, IČ: 00488569, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí.
Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.10.
směnu části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový
katastr (PK) parc. č. 123/2 o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 35-28/2009 ze
dne 14. 9. 2009 pozemek parc. č. 123/3 vodní plocha o výměře 2 m2, a části pozemků
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 123/2
o výměře 0,40 m2 a parc. č. 126 o výměře 0,41 m2, které jsou dle geometrického
plánu č. 35-28/2009 ze dne 14. 9. 2009 sloučeny do pozemku parc. č. 135/4 vodní
plocha o celkové výměře 21 037 m2, vše v k.ú. Doly u Bouzova, obec Bouzov, ve
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, za části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 135 o celkové výměře 45 m2, dle geometrického
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plánu č. 35-28/2009 ze dne 14. 9. 2009 pozemky parc. č. 135/5 ostatní plocha
o výměře 33 m2 a parc. č. 135/6 ostatní plocha o výměře 12 m2, vše v k.ú. Doly
u Bouzova, obec Bouzov, ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p. Olomoucký
kraj uhradí Lesům České republiky, s.p. cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve
výši 1 902,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením směnné
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.5.

UZ/22/30/2011 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, Olomouc –
Hejčín, Tomkova 45
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, Olomouc - Hejčín,
Tomkova 45, IČ: 00601799 ve výši 400 000,- Kč dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle
bodu 2 usnesení

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

Rada Olomouckého kraje
13.

UZ/22/31/2011 Navýšení dotace Charitě Konice z Programu podpory kultury
a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2011
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e navýšení dotace Charitě Konice ve výši 57.000,- Kč na opravu krovů
a střechy fary v Čechách pod Kosířem dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
14.

UZ/22/32/2011 Návrh zakládací smlouvy Železničního muzea Olomouc, o.p.s.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e návrh zakládací smlouvy na vytvoření společnosti Železniční muzeum
Olomouc, o.p.s. dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e jmenování zástupců Olomouckého kraje do správní rady a dozorčí
rady společnosti Železniční muzeum Olomouc, o.p.s. dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
15.
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UZ/22/33/2011 Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace
protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
16.

UZ/22/34/2011 Žádost obce Skorošice o prominutí vrácení bezúročné půjčky
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i obce Skorošice o prominutí vrácení bezúročné
půjčky poskytnuté na řešení mimořádné situace v oblasti zásobování pitnou vodou
vzniklé při povodni v roce 2009

3.

u k l á d á informovat obec Skorošice o nevyhovění její žádosti o prominutí vrácení
bezúročné půjčky dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
T: 24. 2. 2012
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
17.

UZ/22/35/2011 Aktualizace č. 4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území
Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o schválení 4. aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje uvedené v Příloze č. 1 důvodové
zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
18.

UZ/22/36/2011 Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok
2012
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e příspěvkový program "Podpora aktivit zaměřených na sociální
začleňování pro rok 2012" včetně procedurálních dokumentů dotačního řízení dle
důvodové zprávy a Příloh č. 1-6 důvodové zprávy

3.

v y h l a š u j e příspěvkový program "Podpora aktivit zaměřených na sociální
začleňování pro rok 2012" včetně procedurálních dokumentů dotačního řízení dle
důvodové zprávy a Příloh č. 1-6 důvodové zprávy
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Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
19.

UZ/22/37/2011 Projednání žádosti Občanského sdružení Ester Javorník
o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
prominutí povinnosti zaplatit odvod
Občanskému sdružení Ester Javorník, dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e prominutí povinnosti zaplatit penále Občanskému sdružení Ester
Javorník, dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á informovat Občanské sdružení Ester Javorník o usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje dle bodu 2 a 3 usnesení

peněžních

prostředků

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
T: 24. 2. 2012
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
20.

UZ/22/38/2011 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální
oblasti
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací
v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

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

Rada Olomouckého kraje
21.

UZ/22/39/2011 Poskytnutí
finančních
prostředků
Arcidiecézní charity Olomouc

charitním

zařízením

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

b e r e n a v ě d o m í informaci o postupu při projednávání žádosti Arcidiecézní
charity Olomouc o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a odmítnutí
příspěvku ve výši 2,5 mil. Kč Arcidiecézní charitou Olomouc

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
22.
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UZ/22/40/2011 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2012 - vyhlášení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

v y h r a z u j e s i schválení Pravidel Dotačního programu Olomouckého kraje pro
oblast protidrogové prevence pro rok 2012 dle důvodové zprávy a příloh a rozhodování
o poskytnutí dotací jednotlivým subjektům dle zmíněného dotačního programu

3.

s c h v a l u j e pravidla Dotačního programu Olomouckého kraje pro oblast
protidrogové prevence pro rok 2012 dle důvodové zprávy a příloh

4.

u k l á d á vyhlásit Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2012 dle bodu 3 usnesení

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

Rada Olomouckého kraje
23.

UZ/22/41/2011 Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního
kapitálu peněžitým vkladem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
peněžitým vkladem takto:
a) Základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje ze 467 000 000,-Kč upsáním nových
akcií o 6 000 000,-Kč na částku 473 000 000,-Kč.
b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 6 kusů kmenových akcií na jméno,
s omezenou převoditelností, v listinné podobě nekotované, o jmenovité hodnotě jedné
akcie 1 000 000,-Kč
d) Emisní kurz činí 1 000 000,-Kč.
e) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na
upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií.
f) Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle
ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.. Lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení
návrhu na upsání akcií (po právní moci rozhodnutí krajského soudu o zápisu
rozhodnutí Olomouckého kraje jako jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu
peněžitým vkladem) a skončí uplynutím 30 dnů od jejího započetí.
g) Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. tedy Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a,
PSČ 779 00.
h) O počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat
jediného akcionáře, a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií, bude
jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií.
i) Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit
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emisní kurz upsaných akcií na účet č.35-6199260287/0100 vedený na jméno
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
j) O splacení vkladu vydá vkladatel prohlášení vkladatele dle § 60 odst.1,2 obchodního
zákoníku.
3.

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

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: 24. 2. 2012
4.

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

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: 24. 2. 2012
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
24.

UZ/22/42/2011 Informace o aktuálním dění v zajištění akutní lůžkové péče
v Jeseníku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

b e r e n a v ě d o m í nesouhlasné stanovisko předsedy vlády RNDr. Petra
Nečase ke zpětnému odkupu nemocnice v Jeseníku státem a následnému převodu
nemocnice na Olomoucký kraj

3.

u k l á d á pokračovat v jednání s ministrem zdravotnictví doc. Leošem Hegerem
a zdravotními pojišťovnami o navýšení úhrad za zdravotní péči, která bude
poskytována v nemocnici v Jeseníku v roce 2012

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: průběžně
4.

ukládá
podrobnou
která byla
o výsledku
kraje

Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje, aby provedl
analýzu prezentace předložené JESENICKOU NEMOCNICÍ, spol. s r. o.,
přednesena na zasedání výboru pro zdravotnictví 11. 11. 2011, a aby
analýzy byla sdělena informace na zasedání Zastupitelstva Olomouckého

O: předseda Výboru pro zdravotnictví ZOK
T: 24. 2. 2012
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
25.

UZ/22/43/2011 Projekt Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU
2014+
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e realizaci projektu Olomouckého kraje v rámci oblasti podpory 4.2
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Regionálního operačního programu Střední Morava v celkovém objemu 4 mil. Kč dle
důvodové zprávy
3.

s c h v a l u j e závazek Olomouckého kraje spolufinancovat a předfinancovat projekt
Olomouckého kraje v oblasti podpory 4.2 Regionálního operačního programu Střední
Morava v max. výši 1 mil. Kč dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
26.

UZ/22/44/2011 Cyklistická stezka Kostelec na Hané - Prostějov
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e převzetí závazku z případně neproplacených výdajů projektu
"Cyklistická stezka Kostelec na Hané - Prostějov" v maximální výši 4 006 480,35 Kč dle
důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat o stanovisku Zastupitelstva Olomouckého kraje Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana
T: ihned
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
27.

UZ/22/45/2011 Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova 2011 - porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

p r o m í j í odvod:
a) Mikroregionu Konicko, Masarykovo nám. 27, PSČ 798 52, IČ: 71228527 ve výši
125 000 Kč
b) Obci Vrbátky, Vrbátky 41, PSČ 798 13, IČ: 288934 ve výši 500 000 Kč

3.

p r o m í j í povinnost:
a) Mikroregionu Konicko, Masarykovo nám. 27, PSČ 798 52, IČ: 71228527 zaplatit
penále v plné výši dle důvodové zprávy
b) Obci Vrbátky, Vrbátky 41, PSČ 798 13, IČ: 288934 zaplatit penále v plné výši dle
důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
28.

39

UZ/22/46/2011 Program obnovy venkova 2012
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e předložený návrh oblastí podpory Programu obnovy venkova 2012
dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
29.

UZ/22/47/2011 Spolupráce s partnerským regionem Vojvodina – společný
projekt v oblasti regionálního rozvoje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e přijetí závazku Olomouckého kraje spolufinancovat projekt „Příprava
budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU
v Autonomní oblasti Vojvodina“ dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
30.

UZ/22/48/2011 Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských
fondů předkládané ke schválení financování
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

3.

s c h v a l u j e realizaci projektů „Silnice II/150 Čechy, Domaželice – obchvat“,
„Silnice II/435 Dub – Tovačov, stavební úpravy“, „Silnice II/366 Kostelec na Hané –
průtah, IV. etapa“, „Silnice III/36711 Bedihošť – průtah“ a „Rekonstrukce silnice II/369
Hanušovice – Bohdíkov“ ve veřejném zájmu

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
31.

UZ/22/49/2011 Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů
u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci
podpory Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 Jeseník, IČ: 00302724, ve
výši 30 978,90 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši

3.

s c h v a l u j e prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci
podpory Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace, Lobodice
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39, 751 01 Lobodice, IČ: 70987548, ve výši 33 573,60 Kč a povinnosti zaplatit
související penále v plné výši
4.

s c h v a l u j e prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci
podpory Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s., Skrbeňská
669/70, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 27784525, ve výši 9 271,80 Kč

5.

s c h v a l u j e prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci
podpory JESENÍKY – Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, 787 01 Šumperk,
IČ: 68923244, ve výši 262,80 Kč

6.

s c h v a l u j e prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci
podpory MenSeek s. r. o., Milady Horákové 2013/1, 602 00 Brno, IČ: 27738124, ve
výši 1 863,00 Kč

7.

s c h v a l u j e prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci
podpory Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, Komenského
1592/17, 796 01 Prostějov, IČ: 44053916, ve výši 7 200,00 Kč a povinnosti zaplatit
související penále v plné výši

8.

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

O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: 24. 2. 2012
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
32.

UZ/22/50/2011 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci výzev globálních grantů
Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e seznam grantových projektů doporučených k obdržení finanční
podpory dle Přílohy č. 2 – 5 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e navýšení alokace 1. výzvy globálního grantu „Rovné příležitosti dětí a
žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“ o 11 681 382,73 Kč dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e navýšení alokace 1. výzvy globálního grantu „Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji II“ o 3 445 970,66 Kč dle
důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e seznam grantových projektů nedoporučených k obdržení finanční
podpory dle Přílohy č. 2 – 5 důvodové zprávy

6.

s c h v a l u j e vzorové znění „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ dle Přílohy
č. 6 - 7 důvodové zprávy

7.

s c h v a l u j e uzavření „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli
grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2 – 5
důvodové zprávy

8.

z m o c ň u j e Ing. Pavla Sekaninu, náměstka hejtmana Olomouckého kraje,
k uzavření a podpisu „Smlouvy o realizaci grantového projektu“ s předkladateli
grantových projektů doporučených k obdržení finanční podpory dle Přílohy č. 2 – 5
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důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
33.

UZ/22/51/2011 Darování movitého majetku Okresnímu sdružení hasičů ČMS
Olomouc - přenosná motorová stříkačka
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e darování movitého majetku - přenosné motorové stříkačky Okresnímu
sdružení hasičů ČMS Olomouc, IČ: 65890132 dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t darovací smlouvu s Okresním sdružením hasičů ČMS
Olomouc, IČ: 65890132

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

Rada Olomouckého kraje
34.

UZ/22/52/2011 Darování movitého
Olomouckého kraje

majetku

Krajskému

ředitelství

policie

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
darování movitého majetku Krajskému
Olomouckého kraje, IČ: 72051795 dle důvodové zprávy

3.

ukládá
p o d e p s a t darovací smlouvu s Krajským ředitelstvím policie
Olomouckého kraje, IČ: 72051795

ředitelství

policie

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

Rada Olomouckého kraje
35.

UZ/22/53/2011 Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok
2012
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e "Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2012" dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu:

36.

UZ/22/54/2011 Volba přísedícího Krajského soudu v Brně pro další volební
období
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

z v o l i l o pana Vlastimila Studeného přísedícím Krajského soudu v Brně na dobu
čtyř let v návaznosti na končící funkční období

3.

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

výpis

usnesení

Zastupitelstva

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

Rada Olomouckého kraje
37.

UZ/22/55/2011 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

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

a) Zápis z 16. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 5. 9. 2011
b) Zápis z 16. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 5. 9. 2011
c) Zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 15. 9. 2011
d) Zápis z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 21. 9. 2011
e) Zápis z 16. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 5. 10. 2011
f) Zápis ze 17. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 17. 10. 2011
Předložil:
Bod programu:

předsedové výborů zastupitelstva
38.
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UZ/22/56/2011 Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje Kontrolní výbor
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 3. 11. 2011

Předložil:
Bod programu:

předseda Kontrolního výboru ZOK
38.1.

UZ/22/57/2011 Udělení ceny „GOAL 2011“
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
2.

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

3.

s c h v a l u j e držitele ceny GOAL pro rok 2011 dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
39.

UZ/22/58/2011 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Středomoravské
nemocniční a.s. odštěpnému závodu Nemocnice Prostějov pro
infekční oddělení na zvýšené náklady spojené s vyšší incidencí
infekční hepatitidy typu A, které nejsou hrazené z veřejného
zdravotního pojištění
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250 tis. Kč na očkovací látku
proti virové hepatitidě typu A a na zvýšené náklady infekčního oddělení
Středomoravské nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov, Mathonova
291/1, 796 04 Prostějov

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
40.

UZ/22/59/2011 Příspěvek Muzeu historických kočárů MYLORD
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Historické kočáry
"MYLORD" ve výši 270 000,- Kč na restaurování smutečního kočáru dle důvodové
zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a
Historickými kočáry "MYLORD", se sídlem náměstí Svobody 377, 798 58 Čechy pod
Kosířem, IČ: 26643308, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 3 usnesení
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O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
41.

V Olomouci dne 16. 12. 2011

Ing. Martin Tesařík MUDr. Michael Fischer
hejtman Olomouckého kraje 1. náměstek hejtmana
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