USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 2. 2012
UZ/23/1/2012

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 upravený program 23. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 2. 2012

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
1.

UZ/23/2/2012

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í upravenou zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke dni 24. 1. 2012:
a) s termínem plnění 24. 2. 2012 dle části A) upravené důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

2.

v y p o u š t í z e s l e d o v á n í své usnesení č. UZ/21/35/2011, bod 3, ze dne
22. 9. 2011 dle části B) důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
2.

UZ/23/3/2012

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/23/4/2012

Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu umění
Olomouc

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 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

3.

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

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

Rada Olomouckého kraje
4.1.

UZ/23/5/2012

Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost EUROPE DIRECT
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 návrh aktivit EUROPE DIRECT v roce 2012 dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 350.000,- Kč statutárnímu městu
Olomouc na činnost EUROPE DIRECT v roce 2012 dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost EUROPE DIRECT v roce
2012 mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy

5.

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

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

Rada Olomouckého kraje
4.3.

UZ/23/6/2012

Mezikrajská
Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 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.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/22/4/2011 ze dne 16. 12. 2011

3.

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

4.

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
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
4.4.
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UZ/23/7/2012

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 a Příloze č. 3

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
5.1.

UZ/23/8/2012

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/23/9/2012

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/23/10/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 3

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.1.
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UZ/23/11/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny DODATEK
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v Příloze č. 2

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.1.1.

UZ/23/12/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - příspěvky ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2012
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) rozpis příspěvků ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2012
dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.2.

UZ/23/13/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - odměny za výkon funkce
členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) navržený systém odměňování s účinností od 1. 1. 2012 dle upravené důvodové
zprávy
b) proplácení cestovních náhrad občanům - členům výborů, komisí a zvláštních orgánů
dle skutečnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
6.3.

UZ/23/14/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Významné projekty
Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené
Přílohy č. 1 důvodové zprávy včetně příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v částce
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24 640 000 Kč
3.

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

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

Rada Olomouckého kraje
6.4.

UZ/23/15/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Fond solidarity EU, dotace
obcím na krytí škod způsobených povodněmi v květnu a červnu
2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozdělení příspěvků z Fondu solidarity EU, dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí dotace ve znění vzorové smlouvy
dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

ukládá
zprávy

p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí dotace dle Přílohy č. 1 důvodové

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

Rada Olomouckého kraje
6.5.

UZ/23/16/2012 Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - 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
6.6.

UZ/23/17/2012 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 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.

s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu:

8.

UZ/23/18/2012 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.

r e v o k u j e 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.

3.

schvaluje
3.1.
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.
3.2.
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.
3.3.
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.
3.4.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části silnice
č. III/4579 Kolnovice – Vysutá v délce 71 m v úseku od km staničení 3,512 po staničení
km 3,583 a část pozemku parc. č. 750/1 ost. pl. o výměře 684 m2, dle geometrického
plánu č. 64 – 87/2010 ze dne 21. 4. 2010 pozemek parc. č. 750/3 ost. pl. o výměře
684 m2, v k.ú. Kolnovice, obec Mikulovice, včetně všech součástí a příslušenství, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a manželi Zuzanou a Markem
Doubravskými jako budoucími kupujícími za kupní cenu v celkové výši 55 000,- Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatelé
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem
z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní
cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.5.
odprodej pozemku parc. č. 703/6 ost. pl. o výměře 516 m2 v k.ú. Vlaské, obec
Malá Morava, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
společného jmění manželů JUDr. Ivy a JUDr. Jaroslava Brožových za kupní cenu ve
výši 50 100,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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4.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
4.1.
Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114 dle bodu
3. 1. návrhu na usnesení,
4.2.
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 2., 3. 3.
a 3. 5. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
9.1.

UZ/23/19/2012 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 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.
2.2.
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.
2.3.
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.
2.4.
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.
2.5.
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
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vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6.
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.
2.7.
odkoupení pozemku parc. č. 703 ostatní plocha o výměře 1439 m2 v k.ú.
a obci Pňovice z vlastnictví společnosti Balírna T. Pňovice s.r.o., IČ: 63321556,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 143 900,- Kč, a to před zahájením
stavby „II/446, III/44621 Pňovice - průtah“. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.8.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/6) části pozemku parc. č. 772 orná půda o výměře
cca 621 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Moravskou zemědělskou,
akciovou společností, IČ: 47674750, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho
roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Přeložka silnice
II/434 – obchvat Přerov IV - Kozlovic“ kolaudována za podmínky, že pozemek (jeho
část) bude zastavěn silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného
pozemku bude sjednána ve výši 300,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
2.9.
odkoupení budovy č.p. 542 občanská vybavenost na pozemku parc.
č. 189 zast. pl. a nádvoří a pozemků parc. č. 188 ost. pl. o výměře 1 807 m2, parc.
č 189 zast. pl. a nádvoří o výměře 304 m2, parc. č. 190 ost. pl. o výměře 1 141 m2
a parc. č. 193/1 ost. pl. o výměře 8 718 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím,
zejména s venkovními úpravami a porosty z vlastnictví města Moravský Beroun,
IČ: 00296244, do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu v celkové výši
2 220 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného
břemene na vedení a užívání kanalizační stoky a vodovodního řadu v předmětných
pozemcích.
3.

schvaluje
3.1.
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,
3.2.
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,
3.3.
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,
3.4.
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
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prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
3.5.
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.
3.6.
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,
3.7.
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,
3.8.
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.
3.9.
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,
3.10.
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
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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.
3.11.
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,
3.12.
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,
3.13.
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,
3.14.
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,
3.15.
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,
3.16.
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,
3.17.
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,
3.18.
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,
3.19.
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,
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3.20.
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,
3.21.
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,
3.22.
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
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.
3.23.
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.
4.

schvaluje
4.1.
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,
4.2.
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,
4.3.
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,
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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,
4.4.
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,
4.5.
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,
4.6.
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 bude rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
5.

nevyhovuje
ž á d o s t i Ing. Dalibora Kuby, pana Miroslava Kuby,
Ing. Václava Kuby a paní Milady Pavlíkové o navýšení kupní ceny na 300,- Kč/m2 za
odkoupení spoluvlastnických podílů (id. 1/4) části pozemku ve zjednodušené evidenci
– parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 762 o výměře 61 m2,
dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne 10. 12. 2010 pozemek
parc. č. 1067/8 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Uhřičice z důvodu rozporu se
schválenými obecnými postupy při realizaci výkupů pozemků, zastavěných silnicemi
II. třídy, z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.

6.

s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 2. 1. – 2. 5., 2. 7. návrhu na
usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné
nemovitosti.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
9.2.

UZ/23/20/2012 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 částí pozemku parc. č. 65 ost. pl. o výměře 124 m2,
dle geometrického plánu č. 990-23/2010 ze dne 20. 7. 2010 pozemky parc. č. 4024
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ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 4025 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 4026 ost. pl.
o výměře 18 m2, parc. č. 4027 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 4028 ost. pl. o výměře
30 m2, parc. č. 4029 ost. pl. o výměře 18 m2 a částí pozemku parc. č. 65 ost. pl.
o výměře 361 m2, dle geometrického plánu č. 1028 – 23/2010 ze dne 15. 8. 2011
pozemky parc. č. 4030 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 4031 ost. pl. o výměře 20 m2,
parc. č. 4032 ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 4033 ost. pl. o výměře 70 m2
a parc. č. 4034 ost. pl. o výměře 117 m2, vše v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec
Zlaté Hory, se všemi součástmi a příslušenstvím, a to včetně vybudovaných zařízení,
zejména přechodů pro chodce a odstavných ploch, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Zlaté Hory, IČ: 00296481. 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 části pozemku parc. č. 574/1 ost. pl. o výměře 171 m2,
dle geometrického plánu č. 191 – 104/2011 ze dne 5. 10. 2011 pozemek parc. č. 574/3
ost. pl. o výměře 171 m2, v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Skalička, IČ: 00301949. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3.
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.
2.4.
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.
2.5.
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.
2.6.
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.
3.

schvaluje
odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, dle bodů 2. 1. až 2. 5. návrhu na
usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
9.3.
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UZ/23/21/2012 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 pozemku parc. č. 336 ost. pl. o výměře 1 826 m2 v k.ú.
a obci Obědkovice z vlastnictví obce Obědkovice, IČ: 00488569, 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.
2.2.
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, 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.
2.3.
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.
2.4.
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.

s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 2. 1. – 2. 4. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
9.4.

UZ/23/22/2012 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.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/25/2011, bod
2. 4., ze dne 22. 9. 2010 ve věci realizace vzájemných bezúplatných převodů
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nemovitostí mezi obcí Oskava a Olomouckým krajem z důvodu zúžení rozsahu
nabývaného nemovitého majetku do vlastnictví Olomouckého kraje.
3.

schvaluje
3.1.
bezúplatný převod pozemku parc. č. 456 ost. pl. o výměře 6 963 m2
v k.ú. Václavov u Oskavy, obec Oskava z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Oskava, IČ: 00303101, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 234/13 ost. pl. o výměře 38 m2 v k.ú. Nemrlov, obec Oskava
a pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr parc.
č. 803 o výměře 94 m2 v k.ú. a obci Oskava z vlastnictví obce Oskava, IČ: 00303101,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková 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.
3.2.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 5451/29 ost. pl. o výměře
34 m2 a parc. č. 5453/13 ost. pl. o výměře 65 m2, oba v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec
Zábřeh, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zábřeh,
IČ: 00303640, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
pozemků parc. č. 5451/7 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 5451/31 ost. pl. o výměře
37 m2, parc. č. 5451/32 ost. pl. o výměře 58 m2 a parc. č. 5451/34 ost. pl. o výměře
10 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví města Zábřeh,
IČ: 00303640, 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.
3.3.
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1920/1 ost. pl. o výměře 2 204 m2,
dle geometrického plánu č. 1734-530/2009 ze dne 16. 7. 2010 pozemek
parc. č. 1920/7 ost. pl. o výměře 826 m2, pozemek parc. č. 1920/8 ost. pl. o výměře
417 m2, pozemek parc. č. 1920/9 ost. pl. o výměře 482 m2, pozemek parc. č. 1920/10
ost. pl. o výměře 382 m2, pozemek parc. č. 1920/11 ost. pl. o výměře 97 m2, části
pozemku parc. č. 1922/1 ost. pl. o výměře 1 880 m2, dle geometrického plánu č.
1735-531/2009 ze dne 10. 6. 2010 pozemek parc. č. 1922/14 ost. pl. o výměře 1 880
m2, částí pozemku parc. č. 1918/1 ost. pl. o výměře 9 441 m2, dle geometrického
plánu č. 1736-532/2009 ze dne 25. 8. 2010 pozemek parc. č. 1918/16 ost. pl. o výměře
160 m2, pozemek parc. č. 1918/18 ost. pl. o výměře 4 308 m2, pozemek parc.
č. 1918/19 ost. pl. o výměře 25 m2, pozemek parc. č. 1918/20 ost. pl. o výměře
1 687 m2, pozemek parc. č. 1918/21 ost. pl. o výměře 107 m2, pozemek parc.
č. 1918/22 ost. pl. o výměře 490 m2, pozemek parc. č. 1918/23 ost. pl. o výměře
2 123 m2, pozemek parc. č. 1918/27 ost. pl. o výměře 541 m2, části pozemku parc.
č. 1918/2 ost. pl. o výměře 356 m2, dle geometrického plánu č. 1736-532/2009 ze dne
25. 8. 2010 pozemek parc. č. 1918/2 ost. pl. o výměře 356 m2, vše v k.ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouc, IČ: 00299308, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 1922/4 ost. pl. o výměře 109 m2, dle geometrického
plánu č. 1735-531/2009 ze dne 10. 6. 2010 pozemek parc. č. 1922/13 ost. pl. o výměře
109 m2, a částí pozemku parc. č. 1918/5 ost. pl. o výměře 848 m2, dle geometrického
plánu č. 1736-532/2009 ze dne 25. 8. 2010 pozemek parc. č. 1918/24 ost. pl. o výměře
810 m2 a pozemek parc. č. 1918/25 ost. pl. o výměře 38 m2, vše v k.ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto
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bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatný převod pozemků parc. č. 807/20 ost. pl. o výměře 11 m2
a parc. č. 884/2 ost. pl. o výměře 33 m2 v k.ú. Václavov u Zábřeha, obec Zábřeh
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zábřehu, IČ: 00303640, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4268/11 ost. pl.
o výměře 668 m2, parc. č. 5451/15 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 5458/1 ost. pl.
o výměře 22 469 m2, parc. č. 5458/2 ost. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 5458/4 ost. pl.
o výměře 93 m2, parc. č. 5458/6 ost. pl. o výměře 417 m2, parc. č. 5463/16 ost. pl.
o výměře 219 m2, parc. č. 5465 trvalý travní porost o výměře 8 336 m2
a parc. č. 5466/1 trvalý travní porost o výměře 6 304 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě,
obec Zábřeh, vše z vlastnictví města Zábřehu, IČ: 00303640, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné
nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5.
směnu části pozemku parc. č. 751/1 ost. pl. o výměře 244 m2 a části pozemku
parc. č. 883 ost. pl. o výměře 41 m2, dle geometrického plánu č. 210 –123/2010 ze dne
24. 9. 2010 pozemky parc. č. 751/14 ost. pl. o výměře 244 m2 a parc. č. 883/3 ost. pl.
o výměře 41 m2, v k.ú. Hrabůvka u Hranic, obec Hrabůvka ve vlastnictví Olomouckého
kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
části pozemků parc. č. st. 52 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 368/4 ost. pl. o výměře
13 m2, parc. č. 373/1 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 373/3 ost. pl. o výměře 24 m2
a parc. č. 752 ost. pl. o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 210 – 123/2010 ze
dne 24. 9. 2010 části pozemků parc. č. st. 52 díl „a“ o výměře 6 m2, parc. č. 368/4 díl
„b“ o výměře 13 m2, parc. č. 373/1 díl „c“ o výměře 4 m2, parc. č. 373/3 díl „d“
o výměře 24 m2 a parc. č. 752 díl „e“ o výměře 11 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 751/15 ost. pl. o celkové výměře 58 m2, v k.ú. Hrabůvka u Hranic, obec
Hrabůvka ve vlastnictví společnosti Českomoravský štěrk, a.s., IČ: 25502247.
Společnost Českomoravský štěrk, a.s. uhradí Olomouckému kraji cenový rozdíl
směňovaných nemovitostí ve výši 7 140, Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 2 500,- Kč, a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
4.

schvaluje
odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, dle bodů 3. 1. - 3. 5. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem.

5.

s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1. – 3. 5. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem.

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
9.5.

UZ/23/23/2012 Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje v roce 2011
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
10.

UZ/23/24/2012 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
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 dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 - 12 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
11.

UZ/23/25/2012 Příspěvky v oblasti sportu v roce 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 poskytnutí příspěvku jednotlivým příjemcům ve výši dle důvodové
zprávy a dle Příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
12.

UZ/23/26/2012 Zajištění a financování regionálních
v Olomouckém kraji v roce 2012

funkcí

knihoven

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 způsob zajištění a financování výkonu regionálních funkcí knihoven
v Olomouckém kraji v roce 2012 dle důvodové zprávy včetně návrhu smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

ukládá
2 usnesení

p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu

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

Rada Olomouckého kraje
13.

UZ/23/27/2012 Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury za rok 2011
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

s c h v a l u j e udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok
2011 dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
14.

UZ/23/28/2012 Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové
péče v Olomouckém kraji v roce 2012
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e návrh na poskytnutí dotací dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e udělení výjimek ze zásad programu dle důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
15.

UZ/23/29/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů členům Zastupitelstva
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 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2012

3.

u k l á d á zabezpečit proplácení náhrad cestovních výdajů členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje dle schválených "Zásad"

O: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel
T: průběžně
Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
16.

UZ/23/30/2012 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví
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 zdravotnictví pro rok 2012 dle důvodové zprávy 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
zdravotnictví pro rok 2012 dle důvodové zprávy a jejích Příloh č. 1 a 2

4.

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

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

Rada Olomouckého kraje
17.

UZ/23/31/2012 Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2012 – vyhodnocení žádostí
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 dotací dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Bod programu:

Rada Olomouckého kraje
18.

UZ/23/32/2012 Financování oprav a dobudování významných pietních míst na
území Olomouckého kraje v roce 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 poskytnutí příspěvku ve výši 240.000 Kč pro obec Nový Malín,
IČ: 00303089 na účel dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 260.000 Kč pro obec Tršice,
IČ: 00299588 na účel dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 1.000.000 Kč pro obec Luká,
IČ: 00299171 na účel dle důvodové zprávy

5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje dle bodu 2, 3 a 4 usnesení

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

Rada Olomouckého kraje
19.

UZ/23/33/2012 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 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
Předložil:
Bod programu:

předsedové výborů zastupitelstva
20.
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UZ/23/34/2012 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje DODATEK
Zastupitelstvo 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 zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 11. 11. 2011
b) Zápis z 18. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 30. 11. 2011
c) Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 15. 12. 2011
Předložil:
Bod programu:

předsedové výborů zastupitelstva
20.1.

UZ/23/35/2012 Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k podpoře
Olomouckým krajem v roce 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 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje na
realizaci akcí na území Olomouckého kraje v roce 2012 pro žadatele Město Staré
Město, IČ: 00303364 ve výši 80 000,- Kč a pro žadatele Město Loštice, IČ: 00302945
ve výši 60 000,- Kč dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

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

4.

ukládá
3 usnesení

p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu

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

Rada Olomouckého kraje
21.

UZ/23/36/2012 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
22.
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UZ/23/37/2012 Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky
sborů 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 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012 v celkové
výši 6 mil. Kč dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
s příjemci dle bodu 2 usnesení ve znění dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje dle bodu 2 usnesení

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

Rada Olomouckého kraje
23.

V Olomouci dne 24. 2. 2012

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana
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