USNESENÍ z 82. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 1. 2012

UR/82/1/2012 Program 82. schůze Rady Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í program 82. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne
24. 1. 2012

Předložil:
Bod programu:

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
1.

UR/82/2/2012 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke dni 24. 1. 2012

2.

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

O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: ZOK 24. 2. 2012
3.

d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít
na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni
24. 1. 2012 a vypustit ze sledování usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/21/35/2011, bod 3, ze dne 22. 9. 2011 dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
2.1.

UR/82/3/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje
dle upravené důvodové zprávy

2.

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

Předložil:
Bod programu:

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
2.2.

UR/82/4/2012 Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu umění
Olomouc
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem
a Muzeem umění Olomouc, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Denisova 47,
771 11 Olomouc, IČ: 75079950, ve výši 25 000 000 Kč dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy
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3.

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

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
a uložit Mgr. Radovanu Rašťákovi, náměstkovi hejtmana, podepsat smlouvu

Předložil:
Bod programu:

Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
3.1.

UR/82/5/2012 Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace –
změna smlouvy o nájmu
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 7 smlouvy o nájmu uzavřené dne 31. 7. 2003
mezi Olomouckým krajem a Odborným léčebným ústavem Paseka, příspěvkovou
organizací, IČ: 008 49 081 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 7 dle bodu 2 usnesení

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

MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
3.2.

UR/82/6/2012 Zdravotnická
záchranná
služba
Olomouckého
příspěvková organizace – změna smlouvy o nájmu

kraje,

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 10 smlouvy o nájmu uzavřené dne 1. 7. 2004
mezi Olomouckým krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizací, IČ: 00849103, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 10 dle bodu 2 usnesení

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

MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
3.3.

UR/82/7/2012 Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku Mikroregionu
Hranicko
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi
Olomouckým krajem a Mikroregionem Hranicko, Pernštejnské náměstí 1, 753 01
Hranice, IČ: 70961051 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
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3.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvu podle bodu 2 usnesení

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

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
3.4.

UR/82/8/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 1

3.

s o u h l a s í s rozpočtovými změnami v Příloze č. 2

4.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického
T: ZOK 24. 2. 2012
5.

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

Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
4.1.

UR/82/9/2012 Rozpočet Olomouckého
příspěvkových organizací

kraje

2012

-

závazné

ukazatele

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e závazné ukazatele příspěvkových organizací dle důvodové zprávy
a dle Přílohy č.1 a , 1 b , 1 c , 1 d, 1 e, 1 f

Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
4.2.

UR/82/10/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - odměny za výkon funkce
členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

souhlasí
a) s navrženým systémem odměňování s účinností od 1. 1. 2012 dle důvodové zprávy
b) s proplácením cestovních náhrad občanům - členům výborů, komisí a zvláštních
orgánů dle skutečnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce
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3.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit navržený systém odměňování s účinností od 1. 1. 2012 dle důvodové zprávy
a proplácení cestovních náhrad občanům - členům výborů, komisí a zvláštních orgánů
dle skutečnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce

Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
4.3.

UR/82/11/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - vývoj daňových příjmů –
leden 2012
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
4.4.

UR/82/12/2012 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného
k hospodaření Střední odborné škole lesnické a strojírenské,
Šternberk, příspěvkové organizaci Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Lada Niva, SPZ PRJ
71 54, inventární číslo 12540, předaného k hospodaření Střední odborné škole
lesnické a strojírenské, Šternberk, Opavská 8, příspěvkové organizaci, formou prodeje
za cenu nejvyšší nabídky a v případě neúspěšného prodej formou fyzické likvidace.
Ekologickou likvidaci vozidla zajistí příspěvková organizace, dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
6.

UR/82/13/2012 Nařízení Olomouckého kraje, kterým se stanovují maximální
ceny
jízdného
v
Integrovaném
dopravním
systému
Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e nařízení Olomouckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny
jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území
Olomouckého kraje

3.

u k l á d á zajistit vyhlášení nařízení Olomouckého kraje, kterým se stanovují
maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na
území Olomouckého kraje ve Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje
v termínu do 20. 2. 2012
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O: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel
T: 6. 3. 2012
Předložil:
Bod programu:

Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel
7.

UR/82/14/2012 Majetkoprávní záležitosti – záměry Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
3.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
nevyhovět žádosti pana Jiřího Franka a pana Rostislava Ošťádala o odkoupení
nemovitostí v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk z důvodu neakceptování stanovené
minimální výše kupní ceny

4.

s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje:
4.1. odprodat budovu bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 96/13 zast. pl.,
část budovy bez č.p./č.e. zem. stavba na částech pozemků parc. č. st. 96/2 zast. pl.
a parc. č. 938 ost. pl., pozemek parc. č. st. 96/13 zast. pl. o výměře 44 m2, části
pozemků parc. č. st. 96/2 zast. pl. o výměře 926 m2 a parc. č. 938 ost. pl. o výměře
23 m2, dle geometrického plánu č. 786 –21/2011 ze dne 24. 3. 2011 pozemky
parc. č. st. 96/2 díl „a“ o výměře 926 m2 a parc. č. 938 díl „b“ o výměře 23 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. st. 96/14 zast. pl. o celkové výměře 949 m2, vše
v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy, Šumperk,
Zemědělská 3, za minimální kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč, když jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách, a za podmínky zřízení samostatné elektro
přípojky pro předmětné budovy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn
i v měsíčníku Olomoucký kraj.
4.2. odprodat pozemek parc. č. 138/2 ost. pl. o výměře 581 m2 v k.ú. Javoříčko, obec
Luká, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za minimální
kupní cenu ve výši 34 860,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených
obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.3. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1894/1 ost. pl. o celkové výměře
2 077 m2, dle geometrického plánu č. 1045 – 600/2011 ze dne 14. 11. 2011 pozemky
parc. č. 1894/9 ost. pl. o výměře 1 941 m2 a parc. č. 1894/10 ost. pl. o výměře 136 m2,
vše v k.ú. a obci Vikýřovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Vikýřovice, IČ: 00635898. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
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4.4. bezúplatně převést silnici č. III/43318, km staničení 0,000 od křižovatky se silnicí
č. III/4335 (UZ 2442A146) po km staničení 0,100 konec silnice (UZ 2442a152) v délce
100 m včetně pozemků parc. č. 852/1 ost. pl. o výměře 805 m2 a parc. č. 852/2 ost. pl.
o výměře 54 m2, vše v k.ú. a obci Němčice nad Hanou, se všemi součástmi
a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Němčice nad
Hanou, IČ: 00288497. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
4.5. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 156 ost. pl. o výměře 1 116 m2,
dle geometrického plánu č. 215 – 791/2011 ze dne 22. 8. 2011 pozemek parc. č. 156
díl „d“ o výměře 1 116 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 124 ost. pl. o celkové
výměře 10 110 m2, část pozemku parc. č. 156 ost. pl. o výměře 1 091 m2,
dle geometrického plánu č. 215 – 791/2011 ze dne 22. 8. 2011 pozemek parc. č. 156
díl „c“ o výměře 1 091 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 162 ost. pl. o celkové
výměře 6 365 m2, část pozemku parc. č. 4032 ost. pl. o výměře 130 m2,
dle geometrického plánu č. 688 – 791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 4032/2
ost. pl. o výměře 130 m2, část pozemku parc. č. 735 ost. pl. o výměře 206 m2,
dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 735 díl
„m“ o výměře 206 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 408 ost. pl. o celkové
výměře 833 m2, část pozemku parc. č. 735 ost. pl. o výměře 185 m2 a část pozemku
parc. č. 1311 ost. pl. o výměře 76 m2, dle geometrického plánu č. 685 -791/2011
ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 735 díly „k+n“ o výměře 185 m2 a pozemek
parc. č. 1311 díl „d“ o výměře 76 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 409
o celkové výměře 3 889 m2, část pozemku parc. č. 658 ost. pl. o výměře 175 m2, dle
geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 658 díl „b“
o výměře 175 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 485 ost. pl. o celkové výměře
1 293 m2, část pozemku parc. č. 658 ost. pl. o výměře 217 m2, dle geometrického
plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 658 díl „a“ o výměře
217 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 488 ost. pl. o celkové výměře 1 575 m2,
část pozemku parc. č. 1311 ost. pl. o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 685
-791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 1311 díl „f“ o výměře 19 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 508 ost. pl. o celkové výměře 1 958 m2, část pozemku
parc. č. 735 ost. pl. o výměře 790 m2, dle geometrického plánu č. 685 -791/2011
ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 735 díl „p“ o výměře 790 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 559 ost. pl. o celkové výměře 1 409 m2, část pozemku parc. č. 735
ost. pl. o výměře 14 m2, dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011
pozemek parc. č. 735 díl „o“ o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 574
ost. pl. o výměře 1 981 m2, část pozemku parc. č. 1311 ost. pl. o výměře 1 m2,
dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 1311 díl
„e“ o výměře 1 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 607 ost. pl. o celkové výměře
148 m2, části pozemku parc. č. 735 ost. pl. o celkové výměře 253 m2,
dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemky parc. č. 735/2
ost. pl. o výměře 136 m2 a parc. č. 735/3 ost. pl. o výměře 117 m2, vše v k.ú. a obci
Otaslavice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Otaslavice,
IČ: 00288586, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 124 ost. pl. o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 215 –
791/2011 ze dne 22. 8. 2011 pozemek parc. č. 124 díl „a“ o výměře 4 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 156 ost. pl. o celkové výměře 4 021 m2, částí pozemků
parc. č. 409 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 959 ost. pl. o výměře 16 m2 a parc. č. 960
trvalý travní porost o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 685 – 791/2011 ze dne
8. 8. 2011 pozemky parc. č. 409 díl „s“ o výměře 3 m2, parc. č. 959 díl „t“ o výměře
16 m2 a parc. č. 960 díl „u“ o výměře 3 m2, které jsou sloučeny do pozemku
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parc. č. 735/1 ost. pl. o celkové výměře 4 249 m2, částí pozemků parc. č. 484 ost. pl.
o výměře 12 m2 a parc. č. 607 ost. pl. o výměře 0,07 m2, dle geometrického plánu
č. 685 – 791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemky parc. č. 484 díl „h“ o výměře 12 m2
a parc. č. 607 díl „g“ o výměře 0,07 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1311
ost. pl. o celkové výměře 6 160 m2, vše v k.ú. a obci Otaslavice, vše z vlastnictví obce
Otaslavice, IČ: 00288586, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatky
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.6. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 372 ost. pl. o celkové výměře
2 769 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011 ze dne 7. 9. 2011 pozemky
parc. č. 372/2 o výměře 735 m2, parc. č. 372/3 o výměře 235 m2, parc. č. 372/4
o výměře 21 m2, parc. č. 372/5 o výměře 4 m2, parc. č. 372/6 o výměře 292 m2,
parc. č. 372/7 o výměře 53 m2, parc. č. 372/8 o výměře 343 m2, parc. č. 372/9
o výměře 155 m2, parc. č. 372/10 o výměře 681 m2, parc. č. 372/11 o výměře 19 m2
a parc. č. 372/12 o výměře 231 m2, části pozemku parc. č. 384/1 ost. pl. o celkové
výměře 398 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011 ze dne 7. 9. 2011 pozemky
parc. č. 384/3 o výměře 330 m2, parc. č. 384/4 o výměře 30 m2, parc. č. 384/5
o výměře 13 m2 a parc. č. 384/6 o výměře 25 m2, vše v k.ú. a obci Buk, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Buk, IČ: 00636151, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 415/6 o výměře
37 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011 ze dne 7. 9. 2011 pozemek
parc. č. 415/38 ost. pl. o výměře 37 m2, částí pozemku parc. č. 415/27 ost. pl.
o celkové výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011 ze dne 7. 9. 2011
pozemky parc. č. 415/41 o výměře 4 m2 a parc. č. 415/42 o výměře 3 m2, části
pozemku parc. č. 416/4 o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011
ze dne 7. 9. 2011 pozemek parc. č. 416/15 ost. pl. o výměře 2 m2, částí pozemku
parc. č. 415/9 ost. pl. o celkové výměře 41 m2, dle geometrického plánu č. 164 –
95/2011 ze dne 7. 9. 2011 pozemky parc. č. 415/39 o výměře 21 m2 a parc. č. 415/40
o výměře 20 m2, vše v k.ú. a obci Buk, vše v vlastnictví obce Buk, IČ: 00636151, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.7. bezúplatně převést pozemky parc. č. 969/12 ost. pl. o výměře 6 m2,
parc. č. 969/11 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 969/4 ost. pl. o výměře 44 m2,
parc. č. 764 ost. pl. o výměře 491 m2, parc. č. 765 ost. pl. o výměře 128 m2,
parc. č. 829 ost. pl. o výměře 531 m2, parc. č. 848 ost. pl. o výměře 252 m2,
parc. č. 920 ost. pl. o výměře 477 m2, parc. č. 967 ost. pl. o výměře 68 m2,
parc. č. 968 ost. pl. o výměře 264 m2, parc. č. 969/40 ost. pl. o výměře 49 m2 a část
pozemku parc. č. 969/44 ost. pl. o výměře 73 m2, dle geometrického plánu č. 922
-249/2011 ze dne 21. 12. 2011 část pozemku parc. č. 969/44 díl „n“ o výměře 73 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 969/40 ost. pl. o výměře 122 m2, části pozemku
parc. č. 969/44 o celkové výměře 1 669 m2, dle geometrického plánu č. 922 - 249/2011
ze dne 21. 12. 2011 pozemky parc. č. 969/47 o výměře 25 m2, parc. č. 969/48
o výměře 181 m2, parc. č. 969/49 o výměře 17 m2, parc. č. 969/50 o výměře 341 m2,
parc. č. 969/51 o výměře 17 m2, parc. č. 969/52 o výměře 733 m2, parc. č. 969/54
o výměře 204 m2, parc. č. 969/55 o výměře 26 m2, parc. č. 969/56 o výměře 16 m2
a parc. č. 969/60 o výměře 109 m2, vše v k.ú. Dolní Lipová, obec Lipová – lázně, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lipová – lázně, IČ:00302929,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků
parc. č. 969/34 ost. pl. a parc. č. 969/35 ost. pl. o celkové výměře 36 m2, dle
geometrického plánu č. 922 - 249/2011 ze dne 21. 12. 2011 pozemky parc. č. 969/34
díl „c“ o výměře 30 m2 a parc. č. 969/35 díl „d“ o výměře 6 m2, které jsou sloučeny do
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pozemku parc. č. 969/34 ost. pl. o výměře 36 m2, a pozemku parc. č. 969/29 ost. pl.
o výměře 1859 m2, vše v k.ú. Dolní Lipová, obec Lipová – lázně a pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1490
o výměře 12 070 m2 v k.ú. Horní Lipová, obec Lipová – lázně, vše z vlastnictví obce
Lipová – lázně do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatky
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.

u k l á d á zajistit zveřejnění záměru Olomouckého kraje dle bodu 4. 1. – 4. 7. návrhu
na usnesení

O: vedoucí odboru majetkového a právního
T: 6. 3. 2012
6.

u k l á d á informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru Olomouckého kraje
dle bodů 4. 1. - 4. 7. návrhu na usnesení

O: vedoucí odboru majetkového a právního
T: 6. 3. 2012
Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
8.1.

UR/82/15/2012 Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část budovy č.p. 1182,
Olomouc, obč. vyb., na pozemku parc. č. st. 1301 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, spočívajícího
v právu umístění, vedení a provozu elektroměru a hlavních jističů v rozvodné skříni
umístěné ve spojovací chodbě budovy č.p. 1182 na pozemku parc. č. st. 1301 zast. pl.
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a v právu přístupu za účelem kontroly, opravy,
údržby, montáže, resp. demontáže a modernizace tohoto zařízení, a to ve prospěch
každého vlastníka budovy č.p. 41, Olomouc, bydlení, na pozemku parc. č. st. 1302
zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako
povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou.
2.2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2334/13
ost. pl. v k.ú. a obci Hranice spočívajícího v právu umístění a provozování autobusové
zastávky a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3886-8404/2011 ze dne 1. 11. 2011, o zřízení věcného
břemene na části pozemku parc. č. 2363/3 ost. pl. v k.ú. a obci Hranice spočívajícího
v právu umístění a provozování autobusové zastávky a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 3887-8405/2011 ze dne
1. 11. 2011, o zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 2363/3 ost. pl. v k.ú.
a obci Hranice spočívajícího v právu uložení a provozování přípojky NN a v právu
vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami
nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 38878406/2011 ze dne 1. 11. 2011, o zřízení věcného břemene na části pozemku
parc. č. 2781/1 ost. pl. v k.ú. Drahotuše, obec Hranice spočívajícího v právu umístění
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a provozování autobusové zastávky a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný
pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto
zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 766-8401/2011 ze dne
31. 10. 2011, o zřízení věcného břemene v části pozemku parc. č. 2781/1 ost. pl.
v k.ú. Drahotuše, obec Hranice spočívajícího v právu uložení a provozování přípojky
NN a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s opravami,
údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 766-8402/2011 ze dne 31. 10. 2011, o zřízení věcného
břemene na části pozemku parc. č. 1610/4 ost. pl. v k.ú. Drahotuše, obec Hranice
spočívajícího v právu umístění a provozování autobusové zastávky a v právu vstupovat
a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 7678403/2011 ze dne 3. 11. 2011, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a městem Hranice, IČ: 00301311, jako oprávněným z věcného břemene.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného
břemene uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
8.2.

UR/82/16/2012 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
3.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/21/2011, bod 2. 5., ze
dne 22. 9. 2011 ve věci odprodeje části pozemku o výměře 60 m2 v k.ú. a obci
Jarcová, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114, do vlastnictví pana Jana Orlity
z důvodu změny výměry odprodávané nemovitosti

4.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

4.1. odprodej části pozemku parc. č. 895/20 trvalý travní porost o výměře 113 m2, dle
geometrického plánu č. 644 – 8/2011 ze dne 18. 10. 2011 pozemek parc. č. 895/34
trvalý travní porost o výměře 113 m2, v k.ú. a obci Jarcová z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114,
do vlastnictví pana Jana Orlity za kupní cenu ve výši 226,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 600,- Kč,
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.2. odprodej pozemků parc. č. 1354/1 ostatní plocha o výměře 639 m2
a parc. č. 1414/2 ostatní plocha o výměře 1 485 m2, oba v k. ú. Rájec u Zábřeha, obec
Rájec z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, za kupní cenu v celkové výši 148 680,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

9

4.3. odprodej pozemku parc. č. 647 ost. pl. o výměře 1 497 m2 v k.ú. Újezd
u Mohelnice, obec Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví společnosti
ÚSOVSKO a.s., IČ: 60793015, za kupní cenu ve výši 36 255,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva v minimální výši 4 500,- Kč
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
5.1. Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114 dle bodu 4. 1.
návrhu na usnesení,
5.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 4. 2. a 4. 3.
návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Podmínkou odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení
uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
8.3.

UR/82/17/2012 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
3.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

3.1. odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový
plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 763 o výměře 133 m2, dle geometrického plánu
č. 210-631/2009 ze dne 10. 12. 2010 pozemek parc. č. 1067/9 ost. pl. o výměře
133 m2 v k.ú. a obci Uhřičice z vlastnictví pana Luboše Svačiny do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 6 650,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. odkoupení pozemku parc. č. 197/11 ost. pl. o výměře 46 m2 v k.ú. Chudobín,
obec Litovel z podílového spoluvlastnictví paní Věry Snášelové(id. 1/2) a pana
Jaroslava Vavrdy (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši
4 850,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. odkoupení pozemku parc. č. 197/15 ost. pl. o výměře 35 m2 v k.ú. Chudobín,
obec Litovel z vlastnictví Ing. Milana Kadlece do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní
cenu ve výši 3 690,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
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3.4. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 1633/3
vodní plocha o výměře 33 m2, dle geometrického plánu č. 204-669/2006 ze dne
4. 12. 2006 pozemek parc. č. 1959/9 ost. pl. o výměře 33 m2, v k.ú. a obci Čechy pod
Kosířem z vlastnictví paní Evy Šimíčkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 990,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.5. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 2/4) k pozemku parc. č. 1892/26 ost. pl.
o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví pana Miroslava Jelínka do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 590,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. odkoupení stožárové trafostanice 22kV na pozemku parc. č. 2095/1 ost. pl. v k.ú.
Paseka u Šternberka, obec Paseka, včetně transformátoru, z vlastnictví ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu
222 119,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva.
4.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

4.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 129/7 orná půda o výměře cca 92 m2 v k.ú. Brníčko, obec Uničov mezi Jiřím
Maulisem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 129/20 orná půda o výměře cca 146 m2 v k.ú. Brníčko, obec Uničov mezi
manžely Miroslavou a Milanem Košárkovými jako budoucími prodávajícími
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 3/12) k části pozemku parc. č. 129/8 orná půda o výměře
cca 209 m2 v k.ú. Brníčko, obec Uničov mezi Miroslavem Matulou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 4/12) k části pozemku parc. č. 129/8 orná půda o výměře
cca 209 m2 v k.ú. Brníčko, obec Uničov mezi Janou Matulovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 4/12) k části pozemku parc. č. 129/8 orná půda o výměře
cca 209 m2 v k.ú. Brníčko, obec Uničov mezi Renátou Matulovou 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/444 Uničov - Šternberk“ kolaudována,
a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši
140,- 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 je rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
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4.6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr parc. č. 438/2 o výměře
cca 2 m2 v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice mezi Jiřím Maulisem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr parc. č. 437/1 o výměře
cca 5 m2 v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice mezi manžely Marcelou
a Janem Dvořákovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
4.8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr parc. č. 436/2 o výměře
cca 26 m2 v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice mezi Ing. Pavlem
Hodulákem 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/444 Uničov - Šternberk“ kolaudována,
a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši
40,- 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 je rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 569 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 68 m2 a parc. č. 570
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 74 m2, oba v k.ú. Újezd u Uničova, obec
Újezd mezi manžely Zdeňkou a Michalem Kleinovými jako budoucími prodávajícími
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 87/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 12 m2 v k.ú. Újezd u Uničova,
obec Újezd mezi Zemědělsko-obchodním družstvem vlastníků Újezd u Uničova,
IČ: 00147931, 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/444 Uničov - Šternberk“ kolaudována,
a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši
45,- 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 je rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 393/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú.
Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi Anastazií Bartoňkovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 393/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú.
Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi Jaroslavem Hlavicou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
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4.13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 393/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú.
Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi Anežkou Kůrovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad
parc. č. 395 o výměře cca 45 m2 a parc. č. 403 o výměře cca 56 m2, oba v k.ú.
Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi Jiřím Kristkem jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 404 o výměře cca 98 m2 v k.ú.
Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi společností VEPASPOL Olomouc,
a.s., IČ: 47672846, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 404 o výměře cca 98 m2 v k.ú.
Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi Ludmilou Zálešákovou jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/5) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)parc. č. 405/1 o výměře cca 137 m2 v k.ú.
Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi Vratislavem Marečkem jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 4/5) k části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 405/1 o výměře cca 137 m2 v k.ú.
Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi společností Paseka, zemědělská
a.s., IČ: 25356411, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 708 zahrada o výměře cca 45 m2 v k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec
Mladějovice mezi Vlastou Horákovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
4.20. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 3/8) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci –
parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 238/1 o výměře cca
31 m2, parc. č. 238/2 o výměře cca 130 m2 a parc. č. 238/3 o výměře cca 4 m2, vše v
k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi Miroslavem Kouřilem st., jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 2/8) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci –
parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 238/1 o výměře cca
31 m2, parc. č. 238/2 o výměře cca 130 m2 a parc. č. 238/3 o výměře cca 4 m2, vše v
k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi Miroslavem Kouřilem ml., jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.22. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 3/8) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci –
parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 238/1 o výměře cca
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31 m2, parc. č. 238/2 o výměře cca 130 m2 a parc. č. 238/3 o výměře cca 4 m2, vše
v k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi Janou Kouřilovou 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/444 Uničov - Šternberk“ kolaudována,
a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši
40,-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 je rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.23. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku
parc. č. 590/4 orná půda o výměře cca 54 m2 v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice
mezi Vladimírem Hlaváčkem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím, s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/444 Uničov - Šternberk“
kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve
výši 40,- 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 smlouvy je rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
5.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

5.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 129/19 orná půda o výměře cca 5 m2 v k.ú. Brníčko, obec
Uničov mezi městem Uničov, IČ: 00299634, jako budoucím dárcem a Olomouckým
krajem jako budoucím obdarovaným,
5.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 571 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 18 m2
a parc. č. 572 ostatní plocha o výměře cca 45 m2, oba v k.ú. Újezd u Uničova, obec
Újezd mezi obcí Újezd, IČ: 00299618, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem
jako budoucím obdarovaným,
5.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 682 trvalý travní porost o výměře cca 17 m2, a částí pozemků
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr parc. č. 596 o výměře
cca 2 m2, parc. č. st. 39 o výměře cca 3 m2, parc. č. 76 o výměře cca 48 m2,
parc. č. st. 40 o výměře cca 22 m2, parc. č. 77 o výměře cca 16 m2 a parc. č. 559
o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice mezi obcí
Mladějovice, IČ: 00635308, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným,
5.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 966/1 orná půda o výměře cca 1153 m2 a parc. č. 966/2
zahrada o výměře cca 14 m2, oba v k.ú. Babice u Šternberka, obec Babice mezi obcí
Babice, IČ: 00635260, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným,
5.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 590/2 orná půda o výměře cca 31 m2 a parc. č. 240 zahrada
o výměře cca 260 m2, oba v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice mezi obcí Lužice,
IČ: 00849529, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným,
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5.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 6012/6 trvalý travní porost o výměře cca 155 m2 v k.ú.
Šternberk, obec Šternberk mezi městem Šternberk, IČ: 00299529, jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným,
s tím, že řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/444 Uničov - Šternberk“ 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. Součástí smluv je rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
6.

schvaluje
předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 3. 1. až 3. 5. návrhu na
usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné
nemovitosti. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení
uvedené dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
8.4.

UR/82/18/2012 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
3.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

3.1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 529/3 ost. pl. o výměře 3 013 m2 v k.ú.
a obci Lesnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lesnice,
IČ: 00302872. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1142 ost. pl. o celkové výměře
2 503 m2, dle geometrického plánu č. 165 –325/2011 ze dne 3. 11. 2011 pozemky
parc. č. 1142/2 ost. pl. o výměře 1 996 m2, parc. č. 1142/3 ost. pl. o výměře 17 m2,
parc. č. 1142/4 ost. pl. o výměře 455 m2 a parc. č. 1142/5 ost. pl. o výměře 35 m2, vše
v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Želechovice, IČ: 00635766. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
3.3. bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 213/2 zastavěná plocha nádvoří
o výměře 48 m2 v k.ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Staré Město, IČ: 00303364. Nabyvatel
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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3.4. bezúplatný převod přívodního vodovodu – DN 150 z tvárné litiny v délce 137,4 m,
který se nachází v pozemcích parc. č. 527/4 ost. pl., parc. č. 343/2 ost. pl.
a parc. č. 527/5 ost. pl., vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého
kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308.
4.

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

Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
8.5.

UR/82/19/2012 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
3.

doporučuje
schválit:

Zastupitelstvu

Olomouckého

kraje

3.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1915/26 ost. pl. o výměře 183 m2,
dle geometrického plánu č. 1804-203/2010 ze dne 16. 7. 2010 pozemek
parc. č. 1915/29 ost. pl. o výměře 183 m2 a části pozemku parc. č. 1916/43 ost. pl.
o výměře 491 m2, dle geometrického plánu č. 1804-203/2010 ze dne 16. 7. 2010
pozemek parc. č. 1916/54 ost. pl. o výměře 491 m2, oba v k.ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390,
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.
3.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1360/4 ost. pl. o výměře 44 m2,
dle geometrického plánu č. 191-856/2011 ze dne 17. 10. 2011 pozemek
parc. č. 1357/4 ost. pl. o výměře 44 m2, v k.ú. a obci Malé Hradisko z vlastnictví obce
Malé Hradisko, IČ: 00288454, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 59 ost. pl. o výměře 116 m2,
dle geometrického plánu č. 373-158/2011 ze dne 14. 10. 2011 pozemky parc. č. 59/2
ost. pl. o výměře 85 m2 a parc. č. 59/3 ost. pl. o výměře 31 m2, oba v k.ú. Petříkov
u Branné, obec Ostružná 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.
3.4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1623 ost. pl. o výměře 861 m2,
dle geometrického plánu č. 269-943/2011 ze dne 29. 11. 2011 pozemek
parc. č. 1625/5 ost. pl. o výměře 861 m2 v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví
obce Čechy pod Kosířem, IČ: 00288128, do vlastnictví Olomouckého kraje,
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do hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1., 3. 2.
a 3. 3. návrhu na usnesení,
4.2. Vědecké knihovny v Olomouci dle bodu 3. 4. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení
uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
8.6.

UR/82/20/2012 Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e svěření id. 1/2 pozemku parc. č. 2719/32 ost. pl. o výměře 17 m2
v k.ú. a obci Velké Losiny, pozemků parc. č. 872/2 ost. pl. o výměře 230 m2,
parc. č. 872/3 ost. pl. o výměře 2 076 m2, parc. č. 872/4 ost. pl. o výměře 2 003 m2,
parc. č. 873/4 ost. pl. o výměře 2 776 m2, parc. č. 873/8 ost. pl. o výměře 1 453 m2,
parc. č. 874/4 ost. pl. o výměře 3 287 m2, parc. č. 876/6 ost. pl. o výměře 114 m2, vše
v k.ú. Bukovice u Velkých Losin, obec Velké Losiny, id. 1/2 pozemku parc. č. 285
ost. pl. o výměře 19 m2 a pozemků parc. č. 286 ost. pl. o výměře 122 m2, parc. č. 288
ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 320 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č. 321 ost. pl.
o výměře 53 m2, parc. č. 379 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 380 ost. pl. o výměře
75 m2, vše v k.ú. a obci Skřípov, pozemku parc. č. 1399/14 ost. pl. o výměře 42 m2
v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou a pozemků parc. č. 928/35 ost. pl.
o výměře 274 m2 a parc. č. 928/53 ost. pl. o výměře 10 m2, oba v k.ú. Charváty, obec
Charváty do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
s účinností od 1. 2. 2012.

Předložil:
Bod programu:

RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
8.7.

UR/82/21/2012 Personální záležitosti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změnu výše osobního příplatku dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e zařazení do platové třídy a příplatek za vedení Mgr. Petra Procházky,
ředitele Hotelové školy Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 s účinností
od 1. 2. 2012 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

u k l á d á zpracovat platové výměry dle bodu 2 a 3 usnesení

O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
T: ihned
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5.

s c h v a l u j e vyhlášení konkurzních řízení a složení konkurzních komisí na
pracovní místa ředitelů Základní školy Uničov, Šternberská 35 a Základní školy
a Mateřské školy Libavá, okres Olomouc, příspěvková organizace dle důvodové zprávy
a Přílohy č. 2 důvodové zprávy

6.

u k l á d á administrativně zajistit vyhlášení konkurzních řízení a jmenování
konkurzních komisí dle bodu 5 usnesení

O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
T: 7. 2. 2012
Předložil:
Bod programu:

Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
9.

UR/82/22/2012 Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje v roce 2011
Rada 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 rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje v roce 2011 dle příloh důvodové zprávy

3.

u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozpis
a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2011

rozpočtu

škol

O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
4.

d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít
na vědomí rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje
v roce 2011 dle příloh důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
10.

UR/82/23/2012 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í se zněním dodatků ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 - 12 důvodové zprávy

3.

u k l á d á předložit dodatky ke zřizovacím listinám dle bodu 2 usnesení ke schválení
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací dle Přílohy č. 1 12 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
11.
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UR/82/24/2012 Příspěvky v oblasti sportu v roce 2012
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í s poskytnutím příspěvku na neinvestiční náklady jednotlivým příjemcům
dle důvodové zprávy a dle upravené Přílohy č. 4 a 5 důvodové zprávy

3.

u k l á d á předložit materiál ve věci poskytnutí příspěvku dle bodu 2 usnesení
ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit poskytnutí příspěvku na neinvestiční náklady jednotlivým příjemcům za
podmínek a ve výši dle důvodové zprávy a dle Přílohy č. 4 a č. 5 důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e uzavření smluv mezi Olomouckým krajem a příjemci dle důvodové
zprávy a Příloh č. 1 – 3 důvodové zprávy, a to za předpokladu schválení poskytnutí
příspěvků v oblasti sportu v roce 2012 Zastupitelstvem Olomouckého kraje

6.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Bod programu:

Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
12.

UR/82/25/2012 Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové
péče v Olomouckém kraji v roce 2012
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í s návrhem na poskytnutí dotací dle upravené Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

3.

s o u h l a s í s udělením výjimek ze zásad programu dle důvodové zprávy

4.

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

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
5.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
schválit návrh na poskytnutí dotací dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

kraje

6.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
udělit výjimky ze zásad programu dle důvodové zprávy

kraje

Předložil:
Bod programu:

Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
13.
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UR/82/26/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í s předloženým návrhem Zásad pro poskytování cestovních náhrad
členům Zastupitelstva Olomouckého kraje dle důvodové zprávy s účinností od
1. 1. 2012

3.

u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje návrh Zásad pro poskytování
cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel
T: ZOK 24. 2. 2012
4.

doporučuje
Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje
schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje s účinností od 1. 1. 2012 dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel
14.

UR/82/27/2012 Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o prvním jednání Řídícího týmu k vytvoření
Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji

2.

s c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč na realizaci
podpůrné mediální a komunikační kampaně k vytvoření Integrovaného systému
nakládání s odpady v Olomouckém kraji

3.

u k l á d á navrhnout způsob finančního krytí podpůrné mediální a komunikační
kampaně k vytvoření Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji
dle bodu 2 usnesení
O: vedoucí odboru ekonomického, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
vedoucí kanceláře hejtmana
T: 7. 2. 2012

4.

u k l á d á zabezpečit výběr subjektu na realizaci podpůrné mediální a komunikační
kampaně k vytvoření Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji

O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
T: 20. 3. 2012
5.

s o u h l a s í s postupem při naplňování Integrovaného systému nakládání s odpady
v Olomouckém kraji dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
15.
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UR/82/28/2012 Vyhodnocení kontrol
v sociální oblasti

činnosti

příspěvkových

organizací

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Bod programu:

Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel; Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
16.

UR/82/29/2012 Spolupráce s AO Vojvodina - vyhodnocení projektu 2011
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

u k l á d á zajistit vyúčtování dotace poskytnuté Českou rozvojovou agenturou na
realizaci projektu „Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování
absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU“
dle důvodové zprávy

O: vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
T: 6. 3. 2012
Předložil:
Bod programu:

Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
17.

UR/82/30/2012 Zahraniční pracovní cesta - Opolské vojvodství (Polsko)
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e zahraniční pracovní cestu Ing. Martina Tesaříka,
Olomouckého kraje, do Opolského vojvodství (Polsko) dne 9. 2. 2012

Předložil:
Bod programu:

hejtmana

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
18.

UR/82/31/2012 Personální záležitosti komisí Rady Olomouckého kraje – Komise
pro rodinu a sociální záležitosti
Rada 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 odstoupení Ing. Petra Dvořáka z funkce člena Komise pro
rodinu a sociální záležitosti Rady Olomouckého kraje dle důvodové zprávy

3.

j m e n u j e pana Jiřího Šimíka členem Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady
Olomouckého kraje s účinností od 24. 1. 2012

4.

ukládá
dekret

vyhotovit novému členu komise Rady Olomouckého kraje jmenovací

O: vedoucí kanceláře hejtmana
T: ihned
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Předložil:
Bod programu:

Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana; Ing. Pavel Horák, náměstek
hejtmana
19.

UR/82/32/2012 Zápis z jednání komise Rady Olomouckého kraje - Komise pro
prevenci kriminality a drogových závislostí
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 18. jednání Komise pro prevenci kriminality
a drogových závislostí Rady Olomouckého kraje konaného dne 29. 11. 2011

Předložil:
Bod programu:

předseda komise rady
20.

UR/82/33/2012 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
kraje:

na

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

a) Zápis ze 17. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 15. 11. 2011
b) Zápis ze 17. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 5. 12. 2011
c) Zápis z 22. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 7. 12. 2011
2.

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

O: vedoucí kanceláře hejtmana
T: ZOK 24. 2. 2012
3.

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

Předložil:
Bod programu:

vzít

předsedové výborů zastupitelstva
21.

UR/82/34/2012 Návrh programu, času a místa konání 23.
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 24. 2. 2012

zasedání

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 2. 2012 včetně místa a hodiny konání

Předložil:
Bod programu:

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
22.
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UR/82/35/2012 OK4EU - představení a aktuální činnost
Rada Olomouckého kraje po projednání:
4.

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

Předložil:
Bod programu:

MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
23.

V Olomouci dne 24. 1. 2012

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana

RNDr. Ivan Kosatík
náměstek hejtmana
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