USNESENÍ z 44. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 1. 2003
UR/44/1/2003 Program 44. schůze Rady Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
s c h v a l u j e upravený program 44. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne
30. 1. 2003

UR/44/2/2002 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
ke dni 30. 1. 2003
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
vědomí
Olomouckého kraje

zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva

2.

u k l á d á řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Kolářovi předložit
materiál Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 20. 2. 2003
Termín: 20. 2. 2003

UR/44/3/2003 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje ke dni
30. 1. 2003
Rada Olomouckého kraje po projednání:
bere na vědomí
Olomouckého kraje

UR/44/4/2003 Revokace
záležitosti

upravenou zprávu o kontrole plnění usnesení Rady

části

usnesení

č.UR/38/23/2002

Majetkoprávní

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
Olomouckého kraje

upravenou zprávu o kontrole plnění usnesení Rady

2.

r e v o k u j e své usnesení v bodu 9 ch) majetkoprávní záležitosti

UR/44/5/2003 Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování projektové
dokumentace akce "III/04720 Přerov – most u elektrárny ev.č
04720-1"
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.9.2002 na zpracování
projektové dokumentace akce "III/04720 Přerov – most u elektrárny ev.č. 04720-1"
mezi Olomouckým krajem a DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.

3.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu dodatku dle bodu 2 usnesení

1

Termín: 31. 1. 2003

UR/44/6/2003 Dodatek ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní na zpracování
projektové dokumentace akce „II/449 Smržice- most ev. č. 449052“
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e dodatek č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní o provedení
projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci
„II/449 Smržice - most ev. č. 449-052“ ze dne 29.08.2002 mezi Olomouckým krajem
a Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

3.

zmocňuje
usnesení

hejtmana Olomouckého kraje k podpisu dodatku dle bodu 2
Termín: 31. 1. 2003

UR/44/7/2003 Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování projektové
dokumentace akce ”Integrovaná střed. škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou – rekonstrukce objektu teoretické výuky”
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2002
na zpracování projektové dokumentace akce ”Integrovaná střední škola
elektrotechnická Lipník nad Bečvou – rekonstrukce objektu teoretické výuky”
mezi Olomouckým krajem a zhotovitelem díla Doc. Ing. arch. Vladimírem
Vychodilem, CSc., Krátká 6, 796 01 Prostějov

3.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu dodatku smlouvy dle bodu 2
usnesení
Termín: 31. 1. 2003

UR/44/8/2003 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2003
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 č.137/2003/1 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003 mezi Olomouckým
krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury

3.

zmocňuje
usnesení

hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smlouvy dle bodu 2
Termín: 31. 1. 2003
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UR/44/9/2003 Smlouva o přepravě věci
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e smlouvu o přepravě věci s Českou poštou, s. p., odštěpný závod
Severní Morava, Poštovní 1368, 728 60 Ostrava

3.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smlouvy dle bodu 2 usnesení
Termín: 7. 2. 2003

UR/44/10/2003 Smlouva o poskytování stravování
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
smlouvu o poskytování stravování se Základní školou Jeseník,
ul. Nábřežní 413, 790 01 Jeseník

3.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smlouvy dle bodu 2 usnesení
Termín: 7. 2. 2003

UR/44/11/2003 Dohoda o používání výplatního stroje
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 dohodu o používání výplatního stroje s Českou poštou, s. p., obvod
OV Olomouc, Horní nám. 27, 772 99 Olomouc

3.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smlouvy dle bodu 2 usnesení
Termín: 7. 2. 2003

UR/44/12/2003 Smlouva o dílo na zpracování Programu snižování emisí a imisí
znečišťujících látek v ovzduší 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 uzavření smlouvy o dílo na zpracování „Programu snižování emisí a
imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje“ mezi Olomouckým krajem a
firmou I – THERM, spol. s r.o., se sídlem Přerovská 678/45, 783 71 Olomouc-Holice

3. z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smlouvy dle bodu 2 usnesení
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UR/44/13/2002 Smlouva – realizace opatření č. 7 OPOK 2002 – Zvyšování
znalostí projektového řízení v Olomouckém kraji
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 obsah Smlouvy na realizaci opatření č.7 OPOK 2002 se zhotovitelem
ECONSULT spol. s r.o. se sídlem Železniční 5, 602 00 Brno, IČ: 48532487
3. z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smlouvy dle bodu 2 usnesení
Termín: 31. 1. 2003

UR/44/14/2003 Návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na
zpracování Studie dopravní dostupnosti do střediska Praděd Ovčárna
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2. s c h v a l u j e uzavření smluv s Moravskoslezským krajem na poskytnutí finančních
prostředků na zpracování Studie dopravní dostupnosti do střediska Praděd – Ovčárna,
která bude následně využita při dokončování ÚPP – Územního generelu dopravy a
cestovního ruchu Jeseníky
3. z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smluv dle bodu 2 usnesení
Termín: 7. 2. 2003

UR/44/15/2003 Smlouvy – realizace opatření č. 11 Operačního programu
Olomouckého kraje 2002
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 znění smluv o poskytnutí dotace Olomouckým krajem:
a.) na projekt „Škola EU pro NNO v Olomouckém kraji“ občanskému sdružení EPICO,
IČ: 70892512, Ostružnická 7, Olomouc, 772 00 ve výši Kč 99.684,-b.) na projekt „Šance pro nezaměstnané“ občanskému sdružení EPICO, IČ: 70892512,
Ostružnická 7, Olomouc, 772 00 ve výši Kč 134.845,-dle důvodové zprávy

3. z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smluv dle bodu 2 usnesení
Termín: 7. 2. 2003

4. s o u h l a s í se zněním smluv o poskytnutí dotace Olomouckým krajem:
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a.) na projekt „Multimediální park – I. etapa – zpracování předběžné studie
proveditelnosti“ firmě DEAL-on line.cz, a.s., IČ: 26189267, Uhelný trh 9, Praha 1,
110 00 ve výši Kč 500.000,-b.) na projekt „Optimalizace faktorů trvale udržitelného rozvoje venkova v oblasti
horního Pomoraví“ firmě EKOTOXA Opava s.r.o., IČ: 64608531, Horní nám. 2,
Opava, 746 01 ve výši Kč 1.200.000,-a se zněním smlouvy o dílo dle důvodové zprávy
5. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat své usnesení
č.UZ/13/18/2002 bod 4., kterým uložilo hejtmanovi podepsat smlouvu o partnerské
spoluúčasti Olomouckého kraje na projektech s vybranými žadateli, kteří předložili
návrhy projektů v rámci opatření č. 11 Operačního programu Olomouckého kraje 2002
6. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit znění smluv dle bodu 4
usnesení o poskytnutí dotace Olomouckým krajem a znění smlouvy o dílo dle důvodové
zprávy
7. u k l á d á hejtmanovi Olomouckého kraje Ing. Březinovi ve spolupráci s vedoucím
odboru strategického rozvoje kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke
schválení smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o dílo dle bodu 4 usnesení
Termín: 20. 2. 2003
8. u k l á d á vedoucímu odboru strategického rozvoje kraje předložit Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže k posouzení smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
Termín: 13. 2. 2003

UR44/16/2003

Smlouva o distribuci krajského periodika

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 smlouvu o distribuci krajského periodika firnou Petr Grigárek – Signum
Visage, Svornost 22, Olomouc

3.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smlouvy dle bodu 2 usnesení

UR44/17/2003

Mandátní smlouva

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 uzavřenou dohodu o ukončení mandátní smlouvy mezi Olomouckým
krajem a Martinem Novotným, IČ: 66965859, Olomouc, Švermova 1

3.

s c h v a l u j e uzavřenou mandátní smlouvu mezi Olomouckým krajem a Martinem
Majorem, IČ: 68144016, Olomouc, Skupova 17

UR/44/18/2003 Rozpočet Olomouckého kraje 2003 – rozpis rozpočtu
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Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozpis rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003

3.

u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru provést ihned rozpis rozpočtu na
zastupitele, odbory a kanceláře Krajského úřadu Olomouckého kraje a příspěvkové
organizace, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj dle příloh důvodové zprávy
Termín: 13. 2. 2003

4.

u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru sledovat vývoj rozpočtu a pravidelně
informovat Radu Olomouckého kraje o jeho plnění včetně návrhů na opatření
k dodržení vyrovnaného hospodaření Olomouckého kraje
Termín: průběžně

5.

u k l á d á uvedeným správcům rozpočtu dodržet stanovené závazné ukazatele

6.

u k l á d á ředitelům příspěvkových organizací zpracovat do 28.2.2003 podrobný
roční rozpočet organizace a předložit ho vedoucím příslušných odborů a vedoucímu
ekonomického odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje
Termín: 6. 3. 2003

7.

u k l á d á vedoucímu odboru zdravotnictví předložit ve spolupráci s ekonomickým
odborem na jednání Rady Olomouckého kraje 13.2.2003 nové návrhy odpisových
plánů následujících organizací: Nemocnice Šternberk, Odborný léčebný ústav
Moravský Beroun, Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, Nemocnice Prostějov,
Nemocnice s poliklinikou v Přerově, Zdravotnická záchranná služba okresu Šumperk
Termín: 13. 2. 2003

8.

u k l á d á vedoucímu odboru kultury a památkové péče předložit ve spolupráci
s ekonomickým odborem na jednání Rady Olomouckého kraje 13.2.2003 nové návrhy
odpisových plánů následujících organizací: Lidová Hvězdárna Prostějov, Muzeum
Komenského v Přerově
Termín: 13. 2. 2003

9.

u k l á d á vedoucímu odboru sociálních věcí předložit ve spolupráci s ekonomickým
odborem na jednání Rady Olomouckého kraje 13.2.2003 nové návrhy odpisových
plánů následujících organizací: Ústav sociální péče – Nové Zámky, Okresní ústav
sociálních služeb Prostějov, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Přerov, Domov důchodců Červenka, Domov důchodců Šumperk, Domov důchodců
Štíty, Penzion pro důchodce Šumperk, Penzion pro důchodce Loštice
Termín: 13. 2. 2003

UR/44/19/2003 Rozpočet Olomouckého kraje 2003 – rozpočtové změny
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

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

3.

u k l á d á RNDr. Kosatíkovi a vedoucímu ekonomického odboru předložit zprávu na
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 20.2.2003
Termín: 20. 2. 2003

4.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí rozpočtové
změny v Příloze č. 1

UR/44/20/2003 Rozpočet Olomouckého kraje 2003 – rozpočtové změny dodatek
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.

u k l á d á RNDr. Kosatíkovi a vedoucímu ekonomického odboru předložit zprávu na
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 20.2.2003
Termín: 20. 2. 2003

4.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí rozpočtové
změny v Příloze č. 1

UR/44/21/2003 Rozpočet Olomouckého kraje 2003 – návrh investičních akcí
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

b e r e n a v ě d o m í stanovisko zdravotní komise na další nezbytně nutné
investice do oblasti zdravotnictví.

3.

s o u h l a s í s návrhem investičních akcí v oblasti dopravy a školství hrazených
z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2003

4.

s o u h l a s í s návrhem akcí oprav v oblastí školství, které budou zajišťované
příslušnými příspěvkovými organizacemi.

5.

u k l á d á hejtmanovi Olomouckého kraje předložit návrh investičních akcí v oblasti
dopravy, školství a oprav v oblasti školství, hrazených z rozpočtu Olomouckého kraje
pro rok 2003, ke schválení do Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 20. 2. 2003.
Termín: 20. 2. 2003

6.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit realizaci předkládaných
investičních akcí uvedených v přílohách č. 1, 2 této zprávy, z rozpočtu Olomouckého
kraje pro rok 2003

7.

ukládá
vedoucímu ekonomického odboru, odboru kultury a památkové péče a
odboru zdravotnictví dopracovat návrh investičních akcí pro rok 2003 v oblasti kultury a
přístrojového vybavení v oblasti zdravotnictví v intencích připomínek členů rady
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Termín: 13. 2. 2003

UR/44/22/2003 Směrnice č.1/2003 ke stanovení úhrad nájemného, náhrad za
ztížené užívání a za zřízení věcných břemen v souvislosti se
zvláštním užíváním pozemních komunikací II. a III. tříd ve
správě Správy silnic Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
od 1.2.2003

3.

u k l á d á řediteli Správy silnic Olomouckého kraje Ing. Babničovi snížit výši plateb
v odůvodněných případech dle Směrnice č.1/2003

Směrnici č.1/2003 Správy silnic Olomouckého kraje s účinností

UR/44/23/2003 Provozní plán údržby a oprav Správy silnic Olomouckého kraje
pro rok 2003
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 Provozní plán údržby a oprav Správy silnic Olomouckého kraje pro
rok 2003

3.

u k l á d á řediteli Správy silnic Olomouckého kraje Ing. Babničovi předložit Radě
Olomouckého kraje dodatek Plánu souvislých oprav silnic pro rok 2003
Termín: 26. 6. 2003

__________________________________________________________________________________________

UR/44/24/2003 Informace o přípravě analýzy kritických železničních
přejezdů na území Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.
2.

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

ustavení pracovní skupiny ve složení dle přílohy č. 4 důvodové

zprávy
3.

u k l á d á pracovní skupině pro posouzení bezpečnosti železničních přejezdů
zpracovat analýzu kritických železničních přejezdů na území Olomouckého kraje
Termín: 26. 6. 2003

4.

u k l á d á pracovní skupině pro posouzení bezpečnosti železničních přejezdů
předložit Radě Olomouckého kraje návrh technických opatření vyplývajících z bodu 3
usnesení
Termín: 26. 6. 2003
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UR/44/25/2003 Majetkoprávní záležitosti
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit:
a) odprodej pozemku parc. č. 6750/2 ost. pl. o výměře 3290 m2 v k. ú. Přerov, obec
Přerov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Střední zemědělské školy, Přerov,
Osmek 47, společnosti ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r. o. za kupní cenu ve
výši 1 000 000,- Kč s tím, že nabyvatel uhradí správní poplatky spojené s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 9)
b) odprodej objektu čp. 257 Mohelnice s pozemkem parc. č. 209 zast. pl. o výměře
180 m2, vše v k. ú. Mohelnice, obec Mohelnice Mgr. Heleně Kulinové za kupní cenu
ve výši 1 050 000,- Kč s tím, že nabyvatelka uhradí správní poplatky spojené
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 11)
c) odprodej spoluvlastnického podílu 3/27 pozemku parc. č. 2479/2 zast. pl. a
nádvoří o výměře 659 m2 v k.ú. Prostějov, obec Prostějov, ve vlastnictví
Olomouckého kraje, správě Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3,
panu Marku Vránovi za kupní cenu ve výši 28 996,- Kč s tím, že nabyvatel uhradí
náklady na vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatky spojené s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 13)
d) odprodej objektu občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 2052 zast. pl. a
pozemku parc. č. st. 2052 zast. pl. o výměře 37 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, manželům Ing. Jiřímu a Ludmile Zaoralovým za kupní cenu ve výši
100 000,- Kč s tím, že nabyvatelé uhradí správní poplatky spojené s návrhem na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 13)
e) bezúplatné nabytí pozemků parc.č. st. 70, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
522 m2 a parc.č. 125/2, trvalý travní porost o výměře 3046 m2, oba v k. ú. Karlov
pod Pradědem z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
Olomouckého kraje, správy Středního odborného učiliště lesnického a Učiliště,
Šternberk, Opavská 4.
(důvodová zpráva str. 22)
f)

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1239/41 zahrada o výměře 47 m2, dle
geometrického plánu č. 3683 – 313/2002 ze dne 25. 7. 2002 pozemek parc. č.
1239/60 zahrada o výměře 47 m2, vše v k. ú. Šumperk, obec Šumperk,
z vlastnictví Města Šumperk do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Gymnázia,
Šumperk, Masarykovo nám. 8.
(důvodová zpráva str. 27)

g) odprodej pozemku parc. č. 6835/10 zast. pl. o výměře 16 m2 manželům Věře a
Ivo Kopečkovým za kupní cenu ve výši 9 264,- Kč, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov
ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek
47, s tím, že nabyvatelé uhradí správní poplatky spojené s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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(důvodová zpráva str. 35)
h) odprodej části pozemku parc. č. 732/1 ost. pl. o výměře 120 m2 v k. ú.
Hněvkov, obec Zábřeh Českým dráhám, a. s. za kupní cenu ve výši 36, 70 Kč/m2
s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku,
geometrického plánu a správní poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 35)

3.

i)

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 732/1 ost.
pl. o výměře 120 m2 v k.ú. Hněvkov, obec Zábřeh Českým dráhám, a. s. za kupní
cenu ve výši 36, 70 Kč/m2 s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena po
realizaci stavby „ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Zábřeh – Krasíkov“a
vyhotovení geometrického plánu.
(důvodová zpráva str. 35)

j)

text dodatku zřizovací listiny Gymnázia, Šumperk, Masarykovo nám. 8, dle přílohy
č.1.
(důvodová zpráva str. 27)

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje nevyhovět :
a) žádosti Ing. Vladimíra Pospíšila a žádosti společnosti TAMAR 2000 s. r. o. o
odprodej pozemku parc. č. 6750/2 ost. pl. o výměře 3290 m2 v k. ú. Přerov, obec
Přerov.
(důvodová zpráva str. 9)
b) žádosti paní Evy Fialové, žádosti realitní a stavební společnosti PANTHEON, s.
r. o. a žádosti pana Vratislava Krchňáka o odprodej objektu čp. 257 Mohelnice s
pozemkem parc. č. 209 zast. pl. o výměře 180 m2, vše v k. ú. Mohelnice, obec
Mohelnice.
(důvodová zpráva str. 11)
c) žádosti Střední odborné školy služeb s. r. o. o odprodej nebo dlouhodobý pronájem
objektu bydlení čp. 42 Klášterní Hradisko na pozemku parc. č. st. 46 zast. pl. a
pozemku parc. č. st. 46 zast. pl. o výměře 726 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc.
(důvodová zpráva str. 18)
d) žádosti o odkoupení pozemků parc. č. 7412/9 ost. pl. o výměře 297 m2, parc. č.
7415/5 ost. pl. o výměře 5 m2 a parc. č. 7415/4 ost.pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú.
Prostějov, obec Prostějov z vlastnictví společnosti Vitana a.s. do vlastnictví
Olomouckého kraje.
(důvodová zpráva str. 26)

4.

revokuje:
a) usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/34/33/2002 ze dne 8. 8. 2002 v bodě
2 d)
(důvodová zpráva str. 13)
b) usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/33/25/2002 ze dne 28. 6. 2002 v bodě
2c)
(důvodová zpráva str. 11)
c) usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/39/24/2002 ze dne 7. 11. 2002 v bodě
2 j)
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(důvodová zpráva str. 20)
d) usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/39/24/2002 ze dne 7. 11. 2002 v bodě 2 i)
(důvodová zpráva str. 35)
e) usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/34/33/2002 ze dne 8. 8. 2002 v bodě
2ch) a v bodě 2i)
(důvodová zpráva str. 35)
5.

s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje:
a) odprodat ostatní stavební objekt čp. 861 na pozemku parc. č. st. 656 zast. pl. v k. ú.
Uničov, obec Uničov, za minimální kupní cenu ve výši znaleckého posudku
stanovícího tržní ocenění nemovitosti, když jednotlivé nabídky budou přijímány v
uzavřených obálkách.
(důvodová zpráva str. 15)
b) směnit část pozemku parc. č. 48/17 ost. pl. o výměře cca 62 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, ve vlastnictví Ing. Antonína Tomečka za část pozemku
parc. č. 51/1 ost. pl. o výměře cca 62 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Středního odborného učiliště
zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Olomouc, Gorazdovo nám. 1, bez
finančního vyrovnání.
(důvodová zpráva str. 17)
c) odprodat České republice - Povodí Odry s. p. část pozemku parc. č. 3339/26 ost.
pl. o výměře 46 m2, dle GP číslo 613 – 28/ 2002 ze dne 12. 8. 2002 parc. č.
3339/58 vodní plocha o výměře 46 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec
Mikulovice, a část pozemku parc. č. 6944 - pozemek ve zjednodušené evidenci –
parcely původ Pozemkový katastr o výměře 18 m2 , dle GP 507 – 13/2000 ze dne
30. 10. 2001 parc. č. 7030/63 vodní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Domašov u
Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
(důvodová zpráva str. 19)
d) směnit objekt občanské vybavenosti čp. 198 Přerov I - Město na pozemcích parc.
č. 5196/54 a parc. č. 5196/55 v k.ú. Přerov, obec Přerov, pozemky parc. č. 5196/55
zast. pl. o výměře 598 m2 a parc. č. 5196/50 ost. pl. o výměře 678 m2, vše v k.ú.
Přerov, obec Přerov, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Informačního a
vzdělávacího střediska TECHNIK, Přerov, Optiky 16,
za objekt občanské
vybavenosti čp. 2390 Přerov I - Město na pozemku parc. č. 1150/1 v k.ú. Přerov,
obec Přerov a pozemky parc. č. 1150/1 zast. pl. o výměře 1421 m2, parc. č.
1151/1 ost. pl. o výměře 6 210 m2 a parc. č. 1152/1 ost. pl. o výměře 1740 m2, vše
v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Města Přerova, a to bez úhrady finančního
rozdílu s tím, že veškeré náklady spojené s realizací směny ponese Olomoucký
kraj i Město Přerov společně.
(důvodová zpráva str. 20)
e) odprodat panu Petru Hajnyšovi , bytem Šumperk, část pozemku parc. č. 1990/5 ost.
pl. o výměře cca 150 m2, vše v k. ú. Šumperk, obec Šumperk, ve vlastnictví
Olomouckého kraje, správě Domova mládeže, Šumperk, U sanatoria 1.
(důvodová zpráva str. 25)
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f)

odprodat pozemky parc. č. 7477/1 ost. pl. o výměře 2995 m2, parc. č. 7477/9 ost.
pl. o výměře 2211 m2 a parc. č. 7477/10 ost. pl. o výměře 424 m2, vše v k.ú.
Prostějov, obec Prostějov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Švehlovy
střední odborné školy, Prostějov, nám. Spojenců 17, za minimální kupní cenu ve
výši úřední ceny stanovené znaleckým posudkem, když jednotlivé nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách.
(důvodová zpráva str. 28)

g) bezúplatně převést do vlastnictví Obce Krumsín část pozemku parc. č. 1086 ost.
pl. o výměře 74 m2, dle GP č. 160 – 731/2002 ze dne 22. 10. 2002 pozemek parc.
č. 1086/2 ost. pl. o výměře 74 m2 a část pozemku parc. č. 1086 ost. pl. o výměře 7
m2, dle GP č. 160 – 731/2002 ze dne 22. 10. 2002 pozemek parc. č. 1086/3 ost. pl.
o výměře 7 m2, vše v k.ú. Krumsín, obec Krumsín, ve vlastnictví Olomouckého
kraje, správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel
uhradí správní poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 31)
6.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat:
a) usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/10/2002 ze dne 28. 11.
2002 v bodě 2. 26.
(důvodová zpráva str. 20)
b) usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/10/2002 ze dne 28. 11.
2002 v bodě 2. 25.
(důvodová zpráva str. 35)
c) usnesení Zastupitelstva Olomouckého
2002 v bodě 2 l) a 2m)
(důvodová zpráva str. 35)

7.

kraje č. UZ/11/13/2002 ze dne 29. 8.

bere na vědomí:
a ) žádosti o majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou mostu
evid.č. 369-002 v k. ú. Horní Lipová, a to pozemku parc.č. 940/1 díl „d“, zahrada o
výměře 41 m2, vlastník Anežka Hyršová, pozemku parc.č 937 díl „b“, zahrada o
výměře 10 m2, pozemku parc.č. st. 145 díl „a“, zastavěná plocha - zbořeniště o
výměře 16 m2, nyní součástí pozemku parc.č. 1643, ost. plocha, pozemku parc.č.
1606/1, zahrada o výměře 76 m2, vše vlastník ENGEL INT. spol.s r.o., a pozemku
parc.č. 1607/1 díl „c“, trvalý travní porost o výměře 10 m2, vlastník Němec Miloslav
a Eva, vše dle geometrického plánu č. 217-135/98 ze dne 19. 8. 1998, vše v k.ú.
Horní Lipová, obec Lipová – lázně.
(důvodová zpráva str. 23)
b ) žádost o odkoupení pozemku parc. č. 7415/1 ost. pl. o výměře 1349 m2, vše v k. ú.
Prostějov, obec Prostějov z vlastnictví společnosti Vitana a.s. do vlastnictví
Olomouckého kraje, zastavěného silnicí III. třídy.
(důvodová zpráva str. 26)

8.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního zajistit zpracování znaleckého
posudku na tržní ocenění ostatního stavebního objektu čp. 861 na pozemku parc. č.
st. 656 zast. pl. v k. ú. Uničov, obec Uničov.
Termín: 6. 3. 2003
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9.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního informovat zájemce o odprodej
ostatního stavebního objektu čp. 861 na pozemku parc. č. st. 656 zast. pl. v k. ú.
Uničov, obec Uničov, o přijatém záměru Olomouckého kraje.
Termín: 27. 3. 2003

10.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního zajistit zpracování znaleckého
posudku na stanovení úřední ceny a ceny tržní na objekt ocelokolny a skladu s
pozemkem parc. č. st. 1268 zast. pl. zbořeniště o výměře 345 m2, pozemek parc. č.
1725/1 zahrada o výměře 1361 m2 , pozemek parc. č. st. 623/2 zast. pl. o výměře 126
m2 a pozemek parc. č. 1724/5 zahrada o výměře 272 m2, vše v k. ú. Uničov, obec
Uničov.
Termín: 6. 3. 2003

11.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního jednat s nájemníky bytů v
objektu bydlení čp. 886 s pozemkem parc. č. st. 623/1 zast. pl. o výměře 1076 m2, vše
v k. ú Uničov, obec Uničov, o případném odprodeji nemovitostí.
Termín: 24. 4. 2003

12.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního informovat žadatele o odprodej
nebo dlouhodobý pronájem objektu bydlení čp. 42 Klášterní Hradisko na pozemku
parc. č. st. 46 zast. pl. a pozemku parc. č. st. 46 zast. pl. o výměře 726 m2 v k.ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o možnosti dalšího jednání ve věci prodloužení
stávající nájemní smlouvy s ředitelem Střední zemědělské školy, Olomouc, U Hradiska
4.
Termín: 6. 3. 2003

13.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního zaslat Městu Přerov žádost
Olomouckého kraje směnit objekt občanské vybavenosti čp. 198 Přerov I - Město na
pozemcích parc. č. 5196/54 a parc. č. 5196/55 v k.ú. Přerov, obec Přerov, pozemky
parc. č. 5196/55 zast. pl. o výměře 598 m2 a parc. č. 5196/50 ost. pl. o výměře 678
m2, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě
Informačního a vzdělávacího střediska TECHNIK, Přerov, Optiky 16, za objekt
občanské vybavenosti čp. 2390 Přerov I - Město na pozemku parc. č. 1150/1 v k.ú.
Přerov, obec Přerov a pozemky parc. č. 1150/1 zast. pl. o výměře 1421 m2, parc. č.
1151/1 ost. pl. o výměře 6 210 m2 a parc. č. 1152/1 ost. pl. o výměře 1740 m2, vše
v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Města Přerova, a to bez úhrady finančního
rozdílu s tím, že veškeré náklady spojené s realizací směny ponese Olomoucký kraj i
Město Přerov společně.
Termín: 6. 3. 2003

14.

ukládá
vedoucí odboru majetkového a právního zajistit zpracování
geometrického plánu a poté znaleckého posudku na stanovení úřední ceny na část
pozemku parc. č. 1990/5 ost. pl. o výměře cca 150 m2, vše v k. ú. Šumperk, obec
Šumperk.
Termín: 15. 5. 2003

15.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního projednat se žadatelem obsah a
rozsah věcného břemene a následně zajistit zpracování geometrického plánu
vyznačující věcné břemeno k části pozemku parc. č. 1990/5 ost. pl. o výměře cca 45
m2, spočívající ve zřízení a užívání příjezdové cesty ve prospěch objektu obč. vyb. na
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pozemku p. č. st. 3918, pozemku parc. č. st. 3918 zast. pl. o výměře 555 m2 a
pozemku parc. č. 1990/4 ost. pl. o výměře 1550 m2, vše v k.ú. Šumperk, obec
Šumperk, a zajistit zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny tohoto věcného
břemene.
Termín: 15. 5. 2003
16.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního zajistit zpracování znaleckého
posudku na stanovení úřední ceny a ceny tržní pozemků parc. č. 7477/1 ost. pl. o
výměře 2995 m2, parc. č. 7477/9 ost. pl. o výměře 2211 m2 a parc. č. 7477/10 ost. pl. o
výměře 424 m2, vše v k.ú. Prostějov, obec Prostějov.
Termín: 6. 3. 2003

17.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního informovat zájemce o odprodej
pozemků parc. č. 7477/1 ost. pl. o výměře 2995 m2, parc. č. 7477/9 ost. pl. o výměře
2211 m2 a parc. č. 7477/10 ost. pl. o výměře 424 m2, vše v k.ú. Prostějov, obec
Prostějov, o přijatém záměru Olomouckého kraje.
Termín: 27. 3. 2003

18.

u k l á d á vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy dále jednat s Městem
Šternberk o výši nájemného za pronájem nebytových prostorů v objektu čp. 960 na
pozemku parc. č. 4689/1 zast. pl. o výměře 1557 m2 v k. ú. Šternberk, obec
Šternberk.
Termín: 10. 4. 2003

19.

u k l á d á vedoucí odboru majetkového a právního a vedoucímu odboru sociálních
věcí dále jednat s Městem Přerov o podmínkách nájemní smlouvy na objekt obč.
vybavenosti bez čp. na pozemku parc. č. st. 120 zast. pl. a pozemek parc. č. st. 120
zast. pl. o výměře 255 m2, objekt občanské vybavenosti čp. 95 na pozemku parc. č.
st. 122 a pozemek parc. č. st. 122 zast. pl. o výměře 910 m2, pozemek parc. č. st. 123
zast. pl. o výměře 56 m2, objekt obč. vybavenosti bez čp. na pozemku parc. č. st. 124
a pozemek parc. č. st. 124 zast. pl. o výměře 1597 m2, objekt obč. vybavenosti bez
čp. na pozemku parc. č. st. 125 zast. pl. a pozemek parc. č. st. 125 zast. pl. o výměře
230 m2, pozemek parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře 40 459 m2, vše v k.ú. Pavlovice u
Přerova, obec Pavlovice u Přerova.
Termín: 10. 4. 2003

20.

s c h v a l u j e navržená „Pravidla pro zveřejňování záměrů Olomouckého kraje při
nakládání s nemovitým majetkem Olomouckého kraje dle § 18 odst. 1 zák. č.
129/2000 Sb., v platném znění“.
(důvodová zpráva str. 33)

21.

s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 3 + kk, I.
kategorie, ve 4.NP v domě čp. 362, Olomouc, Ostružnická 3 na pozemku parc. č. st.
312, v k. ú. Olomouc - Město, obec Olomouc mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a
manželi Xenií a Janem Machátovými, při nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s
užíváním bytu stanovenými v souladu s vyhl. č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu, v
platném znění, na dobu určitou v délce 5 let, a to od 1. 3. 2003.
(důvodová zpráva str. 36)

22.

u k l á d á RNDr. Ivanu Kosatíkovi předložit
Zastupitelstva Olomouckého kraje k projednání.

přijatá

doporučení na

zasedání

Termín: 20. 2. 2003
23.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit odkoupení:
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23.1. pozemků v k. ú. Prostějov, obec Prostějov
- části pozemku parc. č. 7430 zahrada o výměře 28 m2, dle geometrického plánu
1880-633/2000 ze dne 5. 5. 2000 pozemek parc. č. 7430/2 ost. plocha o výměře 28
m2, vlastníci (SJM) Oravcovi Pavel a Růžena, Prostějov, Za Sokolskou 5040, za kupní
cenu ve výši 6 720,- Kč,
- části pozemku parc. č. 7415/1 ost. plocha o výměře 11 m2 a části pozemku parc. č.
7416/10 ost. plocha o výměře 21 m2, dle geometrického plánu 1880-633/2000 ze dne
5. 5. 2000 pozemek parc. č. 7416/12 ost. plocha o výměře 32 m2, vlastník VITANA,
a.s., Mělnická 133, Byšice, za kupní cenu ve výši 7 680,- Kč,
- části pozemku parc. č. 7426 ost. plocha o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č.
8014/1 ost. plocha o výměře 16 m2, dle geometrického plánu 1880-633/2000 ze dne
5. 5. 2000 pozemek parc. č. 8014/4 ost. plocha o výměře 17 m2, části pozemku parc.
č. 8063/1 ost. plocha o výměře 13 m2, dle geometrického plánu 1880-633/2000 ze dne
5. 5. 2000 pozemek parc. č. 8063/6 ost. plocha o výměře 13 m2, části pozemku parc.
č. 7427/11 orná půda o výměře 167 m2, dle geometrického plánu č. 1880-633/2000 ze
dne 5. 5. 2000 pozemek parc. č. 7427/23 ost. plocha o výměře 167 m2, a části
pozemku parc. č. 7427/11 orná půda o výměře 137 m2, dle geometrického plánu
1880-633/2000 ze dne 5. 5. 2000 pozemek parc. č. 7427/24 ost. plocha o výměře 137
m2, vše vlastník Město Prostějov, za kupní cenu ve výši 80 160,- Kč.
23.2. pozemků v k. ú. Čechůvky , obec Prostějov
- části pozemku parc. č. 66/1 orná půda o výměře 512 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 66/3 ost. plocha o výměře 512 m2,
vlastník Vysloužil Jiří, Prostějov, Čechůvky 2, za kupní cenu ve výši 122 880,- Kč.
- části pozemku parc. č. 39 orná půda o výměře 604 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 39/2 ost. plocha o výměře 604 m2,
vlastník Chaloupková Jarmila, Prostějov, Vasila Škracha 33/1129, za kupní cenu ve
výši 144 960,- Kč,
- části pozemku parc. č. 86/1 orná půda o výměře 146 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 86/4 ost. plocha o výměře 146 m2,
vlastníci id. 1/2 Dostálová Růžena, Prostějov, Čechůvky 9 a id. 1/2 Kadlčíková
Helena, Prostějov, Čechůvky 9, za kupní cenu ve výši 35 040,- Kč,
- části pozemku parc. č. 87/1 orná půda o výměře 265 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 87/3 ost. plocha o výměře 265 m2,
vlastník Ing. Lužný Vojtěch, Hustopeče u Brna, Školní 19/993, za kupní cenu ve výši
63 600,- Kč,
- části pozemku parc. č. 71/1 orná půda o výměře 213 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 71/3 ost. plocha o výměře 213 m2,
vlastníci id. 1/2 Špičáková Zdenka, Karlov-Šebetov, Hájenka, PSČ 679 35 Šebetov a
id. 1/2 Štefek Miroslav (popřípadě jeho dědici), Brno-Komárov, Dornych 114/59, za
kupní cenu ve výši 51 120,- Kč,
- části pozemku parc. č. 144/8 ost. plocha o výměře 158 m2, dle geometrického plánu
č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek 144/9 ost. plocha o výměře 158 m2,
vlastník obec Kralice na Hané, za kupní cenu ve výši 37 920,- Kč,
- části pozemku parc. č. 38 orná půda o výměře 1514 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 38/2 ost. plocha o výměře 1514 m2,
vlastník Doláková Ludmila, Prostějov, Čechůvky 23, za kupní cenu ve výši 363 360,Kč,
- části pozemku parc. č. 84/1 orná půda o výměře 251 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 84/3 ost. plocha o výměře 251 m2,
vlastníci id. 1/2 Smýkal Mojmír, Prostějov, Čechůvky 10 a id. 1/2 Smýkalová Věra,
Prostějov Čechůvky 10, za kupní cenu ve výši 60 240,- Kč,
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- části pozemku parc. č. 67/1 orná půda o výměře 2192 m2, dle geometrického plánu
č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 67/3 ost. plocha o výměře
2192 m2, části pozemku parc. č. 82 orná půda o výměře 7481 m2, dle geometrického
plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 82/2 ost. plocha o výměře
7481 m2, části pozemku parc. č. 83/1 orná půda o výměře 7481 m2, dle
geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 83/5 ost.
plocha o výměře 7481 m2, a části pozemku parc. č. 83/1 orná půda o výměře 166 m2,
dle geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 83/6 ost.
plocha o výměře 166 m2, vlastník Ing. Měchura Vlastimil, Prostějov, Čechůvky 3, za
kupní cenu ve výši 4 156 800,- Kč,
- části pozemku parc. č. 65/2 orná půda o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 65/5 ost. plocha o výměře 10 m2,
části pozemku parc. č. 65/2 orná půda o výměře 1304 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 65/6 ost. plocha o výměře 1304 m2, a
části pozemku parc. č. 68 orná půda o výměře 2450 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 68/2 ost. plocha o výměře 2450 m2,
vlastníci id. 1/2 Novák Karel, Dobromilice 293 a id. 1/2 Křivánková Zdeňka, Prostějov,
Sídliště Svobody 51/15, za kupní cenu ve výši 903 360,- Kč,
- části pozemku parc. č. 71/2 orná půda o výměře 134 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 71/4 ost. plocha o výměře 134 m2,
části pozemku parc. č. 80/2 orná půda o výměře 123 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 80/4 ost. plocha o výměře 123 m2, a
části pozemku parc. č. 80/1 orná půda o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 80/3 ost. plocha o výměře 20 m2,
vlastník Dolák Josef, Prostějov , Vrchlického 16/2377, za kupní cenu ve výši 66 480,Kč,
- části pozemku parc. č. 70 orná půda o výměře 157 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 70/2 ost. plocha o výměře 157 m2,
vlastníci id. 1/2 Ing. Veruňáková Hana, Prostějov, Brněnská 29/1457 a id. 1/2
Nováčková Miroslava, Uherské Hradiště, Štěpnická 1083, za kupní cenu ve výši
37 680,- Kč,
- části pozemku parc. č. 81 orná půda o výměře 679 m2, dle geometrického plánu č.
53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 81/2 ost. plocha o výměře 679 m2,
vlastníci id. 1/2 Vytásek Josef, Prostějov, Čechůvky 7 a id. 1/2 Vytásek Aleš,
Prostějov, Čechůvky 8, za kupní cenu ve výši 162 960,- Kč,
- části pozemku parc. č. 64/2 ost. plocha o výměře 1931 m2, dle geometrického plánu
č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 64/2 ost. plocha o výměře 1931
m2, části pozemku parc. č. 64/4 ost. plocha o výměře 38 m2, dle geometrického plánu
č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 64/10 ost. plocha o výměře 38 m2,
části pozemku parc.č. 64/5 trvalý travní porost o výměře 55 m2, dle geometrického
plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 64/11 ost. plocha o výměře
55 m2, části pozemku parc. č. 64/5 trvalý travní porost o výměře 265 m2, dle
geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č. 64/13 ost.
plocha o výměře 265 m2, části pozemku parc. č. 64/5 trvalý travní porost o výměře
148 m2, dle geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č.
64/14 ost. plocha o výměře 148 m2, části pozemku parc. č. 69/6 orná půda o výměře
15 m2, dle geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek parc. č.
69/10 ost. plocha o výměře 15 m2, části pozemku parc. č. 69/3 trvalý travní porost o
výměře 14 m2, dle geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek
parc. č 69/8 ost. plocha o výměře 14 m2, části pozemku parc. č. 69/6 orná půda o
výměře 421 m2, dle geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek
parc. č. 69/9 ost. plocha o výměře 421 m2, části pozemku parc. č. 123/2 orná půda o
výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek
parc. č. 123/3 ost. plocha o výměře 16 m2, a části pozemku parc. č. 128 orná půda o
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výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000 pozemek
parc. č. 128/2 ost. plocha o výměře 61 m2, vlastník Město Prostějov, za kupní cenu ve
výši 425 760,- Kč,
23.3. pozemků v k. ú. Kralice na Hané, obec Kralice na Hané, vše pozemky ve
zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr, mimo pozemky označené
„dle KN“,
- části pozemku parc. č. 347 ost. plocha o výměře 1242 m2, dle geometrického plánu
č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 347/4 ost. plocha o výměře 1242
m2, vlastník ČR-Lesy České republiky, s.p., za kupní cenu ve výši 56 650,- Kč,
- části pozemku parc. č. 344 orná půda o výměře 868 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 339/2 ost. plocha o výměře 868
m2, vlastníci id. 1/2 Röslerová Zdeňka, Prostějov, Trávnická 2249/28 a id. 1/2 Skácel
Vratislav, Prostějov-Držovice, Olomoucká 203/191, za kupní cenu ve výši 39 590,- Kč,
- části pozemku parc. č. 441/5 orná půda o výměře 245 m2, dle geometrického plánu
č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/12 ost. plocha o výměře 245
m2, vlastníci (SJM) Pagáčovi Vincenc a Pavla, Kralice na Hané, Komárov 133, za
kupní cenu ve výši 11 170,- Kč,
- části pozemku parc. č. 440 orná půda o výměře 572 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/16 ost. plocha o výměře 572
m2, vlastník Luksová Libuše, Kralice na Hané, Prostějovská 253, za kupní cenu ve
výši 26 090,- Kč,
- části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 777 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/22 ost. plocha o výměře 777
m2, a části pozemku parc. č. 441/2 orná půda o výměře 560 m2, dle geometrického
plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/14 ost. plocha 560
m2, vlastník Blaha Vojtěch, Prostějov, Čechovická 39/201, za kupní cenu ve výši
60 980,- Kč,
- části pozemku parc. č. 438 orná půda o výměře 1066 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/11 ost. plocha o výměře 1066
m2, vlastník Kováříková Ludmila, Kralice na Hané, Hlavní Třída 19, za kupní cenu ve
výši 48 620,- Kč,
- části pozemku parc. č. 445/2 orná půda o výměře 836 m2, dle geometrického plánu
č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/19 ost. plocha o výměře 836
m2, vlastník Ing. Sedláček Přemysl, Brno, Sedlákova 23, za kupní cenu ve výši
38 130,- Kč,
- části pozemku parc. č. 444 orná půda o výměře 1855 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/17 ost. plocha o výměře 1855
m2, vlastník Cetkovský Antonín, Kralice na Hané, Hlavní Třída 33, za kupní cenu ve
výši 84 610,- Kč,
- části pozemku parc. č. 379 orná půda o výměře 158 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/6 ost. plocha o výměře 158
m2, a části pozemku parc. č. 379 orná půda o výměře 2945 m2, dle geometrického
plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/7 ost. plocha o výměře
2945 m2, vlastník Špačková Marie, Kralice na Hané, Zákostelí 82, za kupní cenu ve
výši 141 530,- Kč,
- části pozemku parc. č. 470 orná půda o výměře 842 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/21 ost. plocha o výměře 842
m2, vlastníci id. 1/2 MUDr. Konečná Vladimíra, Kralice na Hané, Zákostelí 209 a id.
1/2 MUDr. Hradilová Jana, Brno-Žebětín, Otevřená 2, za kupní cenu ve výši 38 410,Kč,
- části pozemku parc. č. 473 orná půda o výměře 862 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/26 ost. plocha o výměře
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862 m2, vlastník Janík Bohuslav, Kralice na Hané, Tichá 278, za kupní cenu ve výši
39 320,- Kč,
- části pozemku parc. č. 378 orná půda o výměře 1555 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/8 ost. plocha o výměře
1555 m2, vlastníci id. 1/2 Petrů Jaroslava, Prostějov-Vrahovice, M. Majerové 1, id. 1/8
Dvořáková Jana, Prostějov-Vrahovice, I. Olbrachta 27, id. 1/4 Vysloužilová Libuše,
Prostějov-Vrahovice, I. Olbrachta 38 a id. 1/8 Zdráhalová Pavla, Prostějov-Vrahovice,
I. Olbrachta 27, za kupní cenu ve výši 70 930,- Kč,
- části pozemku parc. č. 377/2 orná půda o výměře 157 m2, dle geometrického plánu
č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/9 ost. plocha o výměře
157 m2, vlastníci id. 1/2 Veselá Stanislava, Prostějov-Vrahovice, I. Olbrachta 27, id 1/4
Dvořáková Jana, Prostějov-Vrahovice, I. Olbrachta 27, id. 1/4 Zdráhalová Pavla,
Prostějov-Vrahovice, I. Olbrachta 27, za kupní cenu ve výši 7 130,- Kč,
- části pozemku parc. č. 345 orná půda o výměře 105 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 350/34 ost. plocha o výměře
105 m2, části pozemku parc. č. 350/7 (dle KN) orná půda o výměře 184 m2, dle
geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 350/36 ost.
plocha o výměře 184 m2, části pozemku parc. č. 350/8 (dle KN) ost. plocha o výměře
25 m2, dle geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č.
350/35 ost. plocha o výměře 25 m2, části pozemku parc. č. 350/7 orná půda o výměře
522 m2, dle geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc.
č. 350/37 ost. plocha o výměře 522 m2, části pozemku parc. č. 345 orná půda o
výměře 51 m2, dle geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek
parc. č. 350/38 ost. plocha o výměře 51 m2 a části pozemku parc. č. 345 ost. plocha o
výměře 593 m2, dle geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000
pozemek parc. č. 350/40 ost. plocha o výměře 593 m2, vlastník Měchura Ondřej,
Prostějov, Čechůvky 3, za kupní cenu ve výši 67 510,- Kč,
- části pozemku parc. č. 380/1 orná půda o výměře 3734 m2, dle geometrického plánu
č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/5 ost. plocha o výměře
3734 m2, vlastník CZ JYDERUP, s.r.o., Kralice na Hané 61, za kupní cenu ve výši
170 320,- Kč,
- části pozemku parc. č. 476 orná půda o výměře 880 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/28 ost. plocha o výměře
880 m2, vlastník Dostál František, Prostějov-Vrahovice, Čs. Arm. sboru 36, za kupní
cenu ve výši 40 140,- Kč,
- části pozemku parc. č. 445/1 orná půda o výměře 832 m2, dle geometrického plánu
č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/18 ost. plocha o výměře
832 m2, vlastník Ing. Sedláček Luděk, Brno, Sedlákova 23, za kupní cenu ve výši
37 950,- Kč,
- části pozemku parc. č. 468 orná půda o výměře 659 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/23 ost. plocha o výměře
659 m2, vlastník Vitásková Eva, Brno-Medlánky, Ovocná 12/341, za kupní cenu ve
výši 30 060,- Kč,
- části pozemku parc. č. 310/1 orná půda o výměře 787 m2 a části pozemku parc. č.
310/14 (dle KN) ost. plocha o výměře 87 m2, dle geometrického plánu č. 236633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 310/15 ost. plocha o výměře 874 m2,
části pozemku parc. č. 906 (dle KN) ost. plocha o výměře 22 m2, dle geometrického
plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 906/2 ost. plocha o výměře
22 m2, části pozemku parc. č. 907 (dle KN) ost. plocha o výměře 7 m2, dle
geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 907/2 ost.
plocha o výměře 7 m2 a části pozemku parc. č. 908/3 (dle KN) ost. plocha o výměře
121 m2, dle geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc.
č. 908/4 ost. plocha o výměře 121 m2, vlastník Město Prostějov, za kupní cenu ve výši
46 710,- Kč,
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- části pozemku parc. č. 471 orná půda o výměře 829 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/20 ost. plocha 829 m2,
vlastníci id. 1/2 Ing. Zbořílek Stanislav, Bedihošť, Hrubčice 147 a id. 1/2 (SJM)
Zatloukalovi Ing. Josef a Marta, Kralice na Hané, Hlavní Třída 13, za kupní cenu ve
výši 37 810,- Kč,
- části pozemku parc. č. 988/2 (dle KN) ost. plocha o výměře 11 m2, dle
geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 988/4 ost.
plocha o výměře 11 m2, části pozemku parc. č. 911 orná půda o výměře 116 m2, dle
geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/10 ost.
plocha o výměře 116 m2, části pozemku parc. č. 914 orná půda o výměře 188 m2, dle
geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/15 ost.
plocha o výměře 188 m2, a části pozemku parc. č. 915 orná půda o výměře 166 m2,
dle geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/25
ost. plocha o výměře 166 m2, vlastník obec Kralice na Hané, Kralice na Hané 41, za
kupní cenu ve výši 21 940,- Kč,
- části pozemku parc. č. 441/4 orná půda o výměře 539 m2, dle geometrického plánu
č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/13 ost. plocha o výměře
539 m2 a části pozemku parc. č. 467, orná půda o výměře 98 m2, dle geometrického
plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/24 ost. plocha o
výměře 98 m2, vlastník Ing. Zatloukal Josef, Kralice na Hané, Hlavní Třída 13, za
kupní cenu ve výši 29 050,- Kč,
- části pozemku parc. č. 475 orná půda o výměře 2613 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/27 ost. plocha o výměře
2613 m2, vlastník Skácel Karel, Kralice na Hané, Prostějovská 258, za kupní cenu ve
výši 119 180,- Kč,
- části pozemku parc. č. 350/31 (dle KN) ost. plocha o výměře 569 m2, dle
geometrického plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 350/39 ost.
plocha o výměře 569 m2, vlastník ACHP Prostějov, a.s., Prostějov, Kralický Háj, za
kupní cenu ve výši 25 950,- Kč,
to vše za podmínky, že kupní ceny budou uhrazeny finančními prostředky,
poskytnutými Státním fondem dopravní infrastruktury, a že nabyvatel uhradí všechny
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
24.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit bezúplatné nabytí
pozemku parc. č. 83/2 ost. plocha o výměře 314 m2 a části pozemku parc. č. 84/2 ost.
plocha o výměře 419 m2, dle geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000
pozemek parc. č. 84/4 ost. plocha o výměře 733 m2, části pozemku parc. č. 86/2 ost.
plocha o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 53-633/2000 ze dne 5.5. 2000
pozemek parc. č. 86/3 ost. plocha o výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 87/2 ost.
plocha o výměře 64 m2 a pozemku parc. č. 88/3 ost. plocha o výměře 7 m2, vše k.ú.
Čechůvky, obec Prostějov z vlastnictví České Republiky - ŘSD ČR do vlastnictví
Olomouckého kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
uhradí nabyvatel.

25.

s c h v a l u j e uzavření nájemních smluv:

25.1. k pozemkům v k. ú. Prostějov, obec Prostějov :
- části pozemku parc. č. 7430/1 zahrada o výměře 24 m2, pronajímatel Oravcovi Pavel
a Růžena, Prostějov, Za Sokolskou 5040, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve
výši 100,- Kč za rok,
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- části pozemku parc. č. 7416/10 ost. plocha o výměře 25 m2 a části pozemku parc. č.
7415/1 ost. plochy o výměře 40 m2, pronajímatel VITANA a.s., Byšice, za nájemné
(včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 7427/15 orná půda o výměře 160 m2, pronajímatel Toray
Textiles Central Europe s.r.o., Prostějov, Průmyslová 4, za nájemné (včetně daně
z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 7427/9 trvalý travní porost o výměře 675 m2, části pozemku
parc. č. 7427/16 orná půda o výměře 55 m2 a části pozemku parc. č. 7427/11 orná
půda o výměře 1815 m2, pronajímatel Město Prostějov, za nájemné (včetně daně
z nemovitosti) ve výši 147,- Kč za rok,
na dobu určitou, a to na 2 roky s možností prodloužení nebo zkrácení formou dodatku
ke smlouvě
25.2. k pozemkům v k.ú. Čechůvky, obec Prostějov :
- části pozemku parc. č. st. 67 zastavěná plocha o výměře 146 m2, části pozemku
parc. č. 64/2 ost. plocha o výměře 2492 m2, části pozemku parc. č. 64/4 ost. plocha o
výměře 90 m2, části pozemku parc. č. 64/5 trvalý travní porost o výměře 145 m2, části
pozemku parc. č. 69/1 orná půda o výměře 230 m2, části pozemku parc. č. 69/2 orná
půda o výměře 183 m2, části pozemku parc. č. 69/3 trvalý travní porost o výměře
59 m2, části pozemku parc. č. 69/6 orná půda o výměře 409 m2, části pozemku parc.
č. 89 orná půda o výměře 55 m2, části pozemku parc. č. 115/1 ost. plocha o výměře
93 m2, části pozemku parc. č. 123/2 orná půda o výměře 10 m2, části pozemku parc.
č. 126 ost. plocha o výměře 170 m2, části pozemku parc. č. 128/1 orná půda o výměře
15 m2, části pozemku parc. č. 130, ost. plocha o výměře 5 m2, části pozemku parc. č.
144/1 ost. plocha o výměře 292 m2, pronajímatel Město Prostějov, za nájemné (včetně
daně z nemovitosti) ve výši 1019,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 66/1 orná půda o výměře 82 m2, pronajímatel Vysloužil Jiří,
Prostějov, Čechůvky 2, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za
rok,
- části pozemku parc. č. 88/1 orná půda o výměře 105 m2, pronajímatel Měchura
Ondřej, Prostějov Čechůvky 3, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 39/1 orná půda o výměře 265 m2, pronajímatel Chaloupková
Jarmila, Prostějov, V. Škracha 33, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši
100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 86/1 orná půda o výměře 200 m2, pronajímatel Dostálová
Růžena a Kadlčíková Helena, obě Prostějov, Čechůvky 9, za nájemné (včetně daně
z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 87/1 orná půda o výměře 470 m2, pronajímatel Ing. Lužný
Vojtěch, Hustopeče u Brna, Školní 19, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši
100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 71/1 orná půda o výměře 170 m2, pronajímatelé Špičáková
Zdenka, Karlov-Šebetov, Hájenka, 679 35 Šebetov a Štefek Miroslav (popřípadě jeho
dědici), Brno-Komárov, Dornych 114, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši
100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 144/8 ost. plocha o výměře 122 m2 a části pozemku parc. č.
144/7 ost. plocha o výměře 240 m2, pronajímatel obec Kralice na Hané, za nájemné
(včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 84/2 ost. plocha o výměře 15 m2, části pozemku parc. č. 86/2
ost. plocha o výměře 2 m2, části pozemku parc. č. 87/2 ost. plocha o výměře 19 m2,
pronajímatel Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, za nájemné (včetně daně
z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
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- části pozemku parc. č. 38/1 orná půda o výměře 380 m2, pronajímatel Doláková
Ludmila, Prostějov, Čechůvky 23, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši
100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 84/1 orná půda o výměře 400 m2, pronajímatelé Smýkalovi
František a Věra, Prostějov, Čechůvky 10, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve
výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 67/1 orná půda o výměře 520 m2, části pozemku parc. č. 82/1
orná půda o výměře 1450 m2 a části pozemku parc. č. 83/1 orná půda o výměře 8115
m2, pronajímatel Ing. Měchura Vlastimil, Prostějov, Čechůvky 3, za nájemné (včetně
daně z nemovitosti) ve výši 2339,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 65/2 orná půda o výměře 215 m2 a části pozemku parc. č.
68/1 orná půda o výměře 435 m2, pronajímatelé Novák Karel, Prostějov, Dobromilice
293, PSČ 798 25, Křivánková Zdeňka, Prostějov, Sídliště Svobody 15/51, za nájemné
(včetně daně z nemovitosti) ve výši 151,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 71/2 orná půda o výměře 153 m2, části pozemku parc. č. 80/1
orná půda o výměře 62 m2 a části pozemku parc. č. 80/2 orná půda o výměře 115 m2,
pronajímatel Dolák Josef, Prostějov, Vrchlického 16, za nájemné (včetně daně
z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 70/1 orná půda o výměře 111 m2, pronajímatelé Ing.
Verunáková Hana, Prostějov, Brněnská 29 a Nováková Miroslava, Uherské Hradiště,
Štěpnická 1083, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 81/1 orná půda o výměře 415 m2, pronajímatelé Vytásek
Josef, Prostějov Čechůvky 7 a Vytásek Aleš, Prostějov, Čechůvky 8, za nájemné
(včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 72/1 orná půda o výměře 20 m2 a části pozemku parc. č. 88/2
orná půda o výměře 160 m2, pronajímatel Česká republika, správce Pozemkový fond
ČR, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
na dobu určitou, a to na 2 roky s možností prodloužení nebo zkrácení formou dodatku
ke smlouvě,
25.3. k pozemkům v k.ú. Kralice na Hané, obec Kralice na Hané:
- části pozemku parc. č. 989/3 (dle KN) ost. plocha výměře 170 m2, části pozemku
parc. č. 989/1 (dle KN) vodní plocha o výměře 140 m2 a části pozemku parc. č. 989/4
(dle KN) ost. plocha o výměře 170 m2, pronajímatel ČR-Povodí Moravy, s.p., za
nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 347 ost. plocha o výměře 70 m2, pronajímatel ČR-Lesy ČR,
s.p., Hradec Králové, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 344 orná půda o výměře 1253 m2, pronajímatelé Röslerová
Zdeňka, Prostějov, Trávnická 2249/28 a Skácel Vratislav, Prostějov-Držovice,
Olomoucká 203/191, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 268,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 441/5 orná půda o výměře 120 m2, pronajímatelé manželé
Pagáčovi Vincenc a Pavla, Kralice na Hané, Komárov 133, za nájemné (včetně daně
z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 440 orná půda o výměře 260 m2, pronajímatel Luksová
Libuše, Kralice na Hané, Prostějovská 253, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve
výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 441/2 orná půda o výměře 240 m2, pronajímatel Blaha
Vojtěch, Prostějov-Čechovice, Čechovická 201/39, za nájemné (včetně daně
z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 438 orná půda o výměře 510 m2, pronajímatel Kovaříková
Ludmila, Kralice na Hané, Hlavní Třída 19, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve
výši 109,- Kč za rok,
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- části pozemku parc. č. 445/2 orná půda o výměře 380 m2, pronajímatel Ing.
Sedláček Přemysl, Brno, Sedlákova 23, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve
výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 444 orná půda o výměře 830 m2, pronajímatel Cetkovský
Antonín, Kralice na Hané, Hlavní Třída 33, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve
výši 177,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 379 orná půda o výměře 4335 m2, pronajímatel Špačková
Marie, Kralice na Hané, Zákostelí 82, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši
927,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 470 orná půda o výměře 400 m2, pronajímatelé MUDr.
Konečná Vladimíra, Kralice na Hané, Zákostelí 209 a MUDr. Hradilová Jana, BrnoŽebětín, Otevřená 331/2, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za
rok,
- části pozemku parc. č. 473 orná půda o výměře 700 m2, pronajímatel Janík
Bohuslav, Kralice na Hané, Tichá 278, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši
150,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 378 orná půda o výměře 670 m2, pronajímatelé Petrů
Jaroslava, Prostějov-Vrahovice, M. Majerové 1, Dvořáková Jana, Prostějov-Vrahovice,
I. Olbrachta 27, Vysloužilová Libuše, Prostějov-Vrahovice, I. Olbrachta 38 a
Zdráhalová Pavla, Prostějov-Vrahovice, I. Olbrachta 27, za nájemné (včetně daně
z nemovitosti) ve výši 143,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 377/2 orná půda o výměře 130 m2, pronajímatelé Veselá
Stanislava, Prostějov-Vrahovice, I. Olbrachta 27, Dvořáková Jana, ProstějovVrahovice, I. Olbrachta 27, Zdráhalová Pavla, Prostějov-Vrahovice, I. Olbrachta 27, za
nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 345 orná půda o výměře 375 m2, části pozemku parc. č.
350/7 (dle KN) orná půda o výměře 850 m2 a části pozemku parc. č. 350/8 (dle KN)
ost. plocha o výměře 45 m2, pronajímatel Měchura Ondřej, Prostějov, Čechůvky 3, za
nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 272,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 380/1 orná půda o výměře 2180 m2, pronajímatel CZ
JYDERUP, s.r.o., Kralice na Hané 61, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši
466,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 476 orná půda o výměře 870 m2, pronajímatel Dostál
František, Prostějov-Vrahovice, Čs. Arm. sboru 36, za nájemné (včetně daně
z nemovitosti) ve výši 186,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 445/1 orná půda o výměře 380 m2, pronajímatel Ing.
Sedláček Luděk, Brno, Sedlákova 23, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši
100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 468 orná půda o výměře 215 m2, pronajímatel Vitásková Eva,
Brno-Medlánky, Ovocná 12, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč
za rok,
- části pozemku parc. č. 310/1 orná půda o výměře 975 m2, části pozemku parc. č.
310/14 (dle KN) ost. plocha o výměře 95 m2, části pozemku parc. č. 906/1 (dle KN)
ost. plocha o výměře 25 m2, části pozemku parc. č. 907/1 (dle KN) ostatní plocha o
výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 908/3 (dle KN) ost. plocha o výměře 10 m2,
pronajímatel Město Prostějov, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 239,Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 471 orná půda o výměře 380 m2, pronajímatelé Ing. Zbořílek
Stanislav, Bedihošť, Hrubčice 147 a manželé Zatloukalovi Ing. Josef a Marta, Kralice
na Hané, Hlavní třída 13, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za
rok,
- části pozemku parc. č. 911 orná půda o výměře 445 m2, části pozemku parc. č. 914
orná půda o výměře 80 m2, části pozemku parc. č. 915 orná půda o výměře 60 m2 a
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části pozemku parc. č. 380/2 orná půda o výměře 330 m2, vše pronajímatel Obec
Kralice na Hané, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 196,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 441/4 orná půda o výměře 105 m2 a části pozemku parc. č.
467 orná půda o výměře 75 m2, vše pronajímatel Ing. Zatloukal Josef, Kralice na
Hané, Hlavní třída 13, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 441/3 orná půda o výměře 140 m2 a části pozemku parc. č.
475 orná půda o výměře 263 m2, vše pronajímatel Skácel Karel, Kralice na Hané,
Prostějovská 258, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 441/1 orná půda o výměře 60 m2, pronajímatelé Drozdová
Štěpánka, Olomouc-Nová ulice, Krapkova 16 a Ing. Růžička Josef, Janová 159, PSČ
755 01, za nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 100,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 350/31 (dle KN) ost. plocha o výměře 100 m2, pronajímatel
ACHP Prostějov, a.s., Prostějov, Kralický Háj, za nájemné (včetně daně z nemovitosti)
ve výši 100,- Kč za rok,
vše pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr, mimo
pozemky označené dle KN, to vše na dobu určitou, a to na 2 roky s možností
prodloužení nebo zkrácení formou dodatku ke smlouvě.
25.4. nájem částí pozemků v k.ú. Kralice na Hané, obec Kralice na Hané:
- části pozemku parc. č. 441/4 orná půda o výměře 539 m2, dle geometrického plánu
č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/13 ost. plocha o výměře
539 m2, a části pozemku parc. č. 467, orná půda o výměře 98 m2, dle geometrického
plánu č. 236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/24 ost. plocha o
výměře 98 m2, pronajímatel Ing. Zatloukal Josef, Kralice na Hané, Hlavní Třída 13, za
nájemné (včetně daně z nemovitosti) ve výši 215,- Kč za rok,
- části pozemku parc. č. 475 orná půda o výměře 2613 m2, dle geometrického plánu č.
236-633/2000 ze dne 10.5. 2000 pozemek parc. č. 470/27 ost. plocha o výměře 2613
m2, pronajímatel Skácel Karel, Kralice na Hané, Prostějovská 258, za nájemné
(včetně daně z nemovitosti) ve výši 559,- Kč za rok,
na dobu neurčitou
a to vše do nájmu Olomouckého kraje.
26.

u k l á d á vedoucí odboru majetkoprávního zajistit zpracování návrhů nájemních
smluv dle důvodové zprávy bod 25
Termín: 26. 6. 2003

27.

zmocňuje
25 usnesení

hejtmana Olomouckého kraje k podpisu nájemních smluv dle bodu

UR/44/26/2003 Olympiáda dětí a mládeže
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

bere na vědomí

2.

s c h v a l u j e účast Olomouckého kraje na akci Olympiáda dětí a mládeže
v rozsahu dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e vedoucí výpravy a upravené složení přípravného výboru na akci
Olympiáda dětí a mládeže dle upravené důvodové zprávy

4.

p o v ě ř u j e přípravný výbor sestavením krajského výběru na akci Olympiáda dětí a
mládeže

upravenou důvodovou zprávu
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5.

u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru a vedoucímu odboru školství, mládeže
a tělovýchovy připravit návrh finančního krytí Olympiády dětí a mládeže
Termín: 24. 4. 2003

__________________________________________________________________________

UR/44/27/2003 Personální záležitosti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e upravené složení konkurzní komise na místo ředitele Gymnázia
Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 dle upravené důvodové zprávy

3.

ukládá
vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy administrativně
zajistit jmenování konkurzní komise dle bodu 2. tohoto usnesení
Termín: 13. 2. 2003

___________________________________________________________________________
UR/44/28/2003 Financování
škol
Olomouckým krajem

a

školských

zařízení

zřizovaných

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 převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního
fondu příspěvkové organizace Dětský domov, Hranice, Purgešova 4 dle důvodové
zprávy

3.

s c h v a l u j e užití finančních prostředků investičního fondu školy a školského
zařízení zřizovaných Olomouckým krajem dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele
školy a školského zařízení zřizovaných Olomouckým krajem o schválení užití
finančních prostředků investičního fondu dle důvodové zprávy
Termín: 13. 2. 2003

UR/44/29/2003 Návrh zřizovacích listin příspěvkových organizací
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í se zněním zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací

3.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit znění zřizovacích listin
příspěvkových organizací dle upravené důvodové zprávy
4.
u k l á d á vedoucímu odboru kultury a památkové péče zajistit předložení
návrhu zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací ke schválení
Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Termín: 20. 2. 2003
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UR/44/30/2003 Návrh „Koncepce kultury a památkové péče Olomouckého
kraje“
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 stav prací na materiálu Koncepce rozvoje kultury a
památkové péče Olomouckého kraje

3.

u k l á d á vedoucímu odboru kultury a památkové péče projednat předložený materiál
s příslušnými odbory Olomouckého kraje.
Termín: 27. 3. 2003

4.

u k l á d á vedoucímu odboru kultury a památkové péče seznámit s předloženým
materiálem význačné subjekty působící v oblasti kultury v Olomouckém kraji
(především města ,obce a jejich kulturní zařízení)
Termín: 27. 3. 2003

5.

u k l á d á vedoucímu odboru kultury a památkové péče zapracovat do předloženého
materiálu připomínky příslušných odborů Olomouckého kraje a subjektů působících
v oblasti kultury na území Olomouckého kraje a takto doplněný materiál předložit Radě
Olomouckého kraje k projednání
Termín: 24. 4. 2003

UR/44/31/2003 Převod majetku organizace ROSA Prostějov
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 uvedeným návrhem převodu majetku podle důvodové zprávy

UR/44/32/2003 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele Archeologického
centra Olomouc
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 vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Archeologického
centra Olomouc dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á vedoucímu odboru kultury a památkové péče administrativně zajistit
realizaci vyhlášeného výběrového řízení na místo ředitele Archeologického centra
Olomouc.
Termín: 6. 3. 2003
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UR/44/33/2003 Stížnost – Rodiče dětí z Medlova
Rada Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í výsledek šetření stížnosti dle důvodové zprávy

UR/44/34/2003 Informace o dohodách o přičlenění honebních pozemků ve
vlastnictví Olomouckého kraje k cizím honitbám
Rada Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í informaci o dohodách o přičlenění honebních pozemků ve
vlastnictví Olomouckého kraje, které nebudou tvořit vlastní honitbu Olomouckého kraje,
k cizím honitbám

UR/44/35/2003 Stanovení výše finančních příspěvků na hospodaření v lesích
pro rok 2003
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s t a n o v í výši finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro rok 2003 v
procentech na předmět příspěvku takto:

3.

2.1.

Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa - ve výši 80 % skutečně
vynaložených nákladů na hlavní stavební výrobu a pomocnou stavební výrobu
v souladu se schváleným projektem

2.2.

Příspěvek na hrazení bystřin - ve výši 80 % skutečně vynaložených nákladů na
hlavní stavební výrobu a pomocnou stavební výrobu v souladu se schváleným
projektem

2.3.

Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření - ve výši 80 %
skutečně vynaložených nákladů, na spotřebu materiálu a energie v souladu se
schváleným projektem a 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní
vyšetření

2.4.

Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích - ve výši 80 % přímých nákladů
v souladu se schválenou kalkulací

u k l á d á vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství zajistit realizaci při
rozhodování o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2003
Termín: 13. 2. 2003

UR/44/36/2003 Zabezpečení zpracování posudků v rámci procesu posuzování
vlivu na životní prostředí
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2.

s c h v a l u j e změní vzorové smlouvy o zpracování posudku dle důvodové zprávy
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3.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smluv o zpracování posudků
dle § 9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Termín: průběžně

4.

u k l á d á vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství předložit vždy
k 31. lednu následujícího roku přehled zpracovaných posudků dle § 9 odst. 1 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za rok 2003
Termín: leden 2004

UR/44/37/2003 Evropský rok osob se zdravotním postižením - informace
Rada Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í informaci o přípravě akcí v rámci Evropského roku osob se
zdravotním postižením

UR/44/38/2003 Provozní záležitosti zařízení sociálních služeb
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 ředitelům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby (ústavů),
kterých je Olomoucký kraj zřizovatelem, stanovit způsob oznamování pobytu mimo
ústav a odhlašování stravy

3.

s t a n o v í pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců a penzion Chválkovice při
pobytu v domově – penzionu pro důchodce od 1. února 2003 výši úhrad klientů dle
důvodové zprávy

4.

s t a n o v í od 1. března 2003 výši režie související s přípravou stravy pro
příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje Penzion pro důchodce a
pečovatelská služba Olomouc dle důvodové zprávy

5.

s t a n o v í pro příspěvkovou organizace Penzion pro důchodce Loštice od 1.února
2003 výši úhrad klientů dle důvodové zprávy

6.

s t a n o v í pro příspěvkovou organizaci Penzion pro důchodce Šumperk od 1. ledna
2003 výši úhrad klientů dle důvodové zprávy

7.

s t a n o v í pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje, které poskytují pobyt v
domovech – penzionech pro důchodce stanovovat klientům úhradu za opravu vybavení
obytné jednotky až do výše skutečných účelně vynaložených nákladů

UR/44/39/2003 Zřizovací listiny zařízení sociálních služeb
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

27

2.

doporučuje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit zřizovací listiny
příspěvkových organizací
- Domov důchodců Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u
Přerova, č. p. 95, PSČ 751 12
- Domov důchodců Radkova Lhota, příspěvková organizace, se sídlem Radkova Lhota,
č. p. 16, Dřevohostice, PSČ 751 14
- Domov důchodců Tovačov, příspěvková organizace, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p.
94, PSČ 751 01
- Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přerov, příspěvková organizace,
se sídlem Přerov, Velká Dlážka 44, PSČ 750 00
- Ústav sociální péče pro mládež a dospělé muže Dřevohostice, příspěvková
organizace, se sídlem Dřevohostice, Lapač 449, PSČ 751 14
- Klíč - ústav sociální péče Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Dolní
hejčínská 28, PSČ 779 00
- Ústav sociální péče pro ženy Kokory, příspěvková organizace, se sídlem Kokory, č. p.
54, PSČ 751 05
- Nové Zámky - ústav sociální péče, příspěvková organizace, se sídlem Nové Zámky, č.
p. 2, Litovel, PSČ 784 01
- Ústav sociální péče a domov důchodců s ošetřovatelským oddělením u Milosrdných
bratří Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 7, PSČ
796 01
- Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, dospělé, týdenní pobyt a
oddělení pro domov důchodců Rokytnice, příspěvková organizace, se sídlem Rokytnice,
U rybníčka č. p. 1, PSČ 751 04
- Ústav sociální péče pro mládež a dospělé Skalička, příspěvková organizace, se sídlem
Skalička, č. p. 1, PSČ 753 52
- Sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 27, PSČ
796 01

3.

u k l á d á Ing. Válkovi předložit zřizovací listiny příspěvkových organizací ke
schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Termín: 20. 2. 2002

4.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit zřizovací listiny
příspěvkových organizací podle bodu 3 usnesení

UR/44/40/2003 Výkon pěstounské péče – dodatek k dohodě
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2. z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k uzavření dodatku č. 2 k „Dohodě o
právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele o výkonu pěstounské péče v zařízení
pro výkon pěstounské péče“ uzavřené v Olomouci dne 29. 3. 2001
Termín: 31.1. 2003

UR/44/41/2003 Personální záležitosti - ředitelé zdravotnických zařízení
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

-

s c h v a l u j e ode dne 1. ledna 2003
plat panu MUDr. Michaelu Fischerovi, řediteli Územního střediska záchranné služby
v Olomouci, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Aksamitova 8, dle
důvodové zprávy,
plat panu PaedDr. Jaroslavu Zdražilovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby
Přerov, příspěvkové organizace, se sídlem Dvořákova č. p. 75, Přerov, 751 52, dle
důvodové zprávy,
plat panu MUDr. Pavlu Holíkovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby okresu
Prostějov, příspěvkové organizace, se sídlem v Prostějově, Wolkerova ul. č. 8, dle
důvodové zprávy,
plat panu MUDr. Petru Žákovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby okresu
Šumperk, příspěvkové organizace, se sídlem Šumperk, Nerudova 41, PSČ 787 01,
dle důvodové zprávy,
plat panu MUDr. Jiřímu Staňovi, řediteli Záchranné služby Jeseník, příspěvkové
organizace, se sídlem Lipovská 103, 709 01 Jeseník, dle důvodové zprávy,
plat panu MUDr. Vítězslavu Vavrouškovi, řediteli Nemocnice Šternberk, příspěvkové
organizace, se sídlem Šternberk, Jívavská 20, dle důvodové zprávy,
plat panu JUDr. Zdeňku Horákovi, řediteli Nemocnice s poliklinikou Přerov,
příspěvkové organizace, se sídlem Přerov, Dvořákova 75, 751 52, dle důvodové
zprávy,
plat paní MUDr. Marii Marsové, ředitelce Nemocnice Prostějov, příspěvkové
organizace, se sídlem Prostějov, Lidická 86, dle důvodové zprávy,
plat paní Ing. Jarmile Všetíčkové, ředitelce Nemocnice s poliklinikou Šumperk,
příspěvkové organizace, se sídlem Šumperk, Nerudova 41, PSČ 787 52, dle
důvodové zprávy,
plat panu MUDr. Jiřímu Podivínskému, řediteli Odborného léčebného ústavu
neurologicko geriatrického v Moravském Berouně, příspěvkové organizace, se
sídlem Olomouc, Řepčínská 39, PSČ 779 00, dle důvodové zprávy,
plat paní MUDr. Zdence Fejfárové, ředitelce Odborného léčebného ústavu Paseka,
příspěvkové organizace, se sídlem Paseka 145, dle důvodové zprávy,
plat paní Ing. Heleně Součkové, ředitelce Sdružených zařízení pro péči o dítě
v Olomouci, příspěvkové organizace, se sídlem U dětského domova 269, Olomouc,
dle důvodové zprávy,
plat paní MUDr. Ivaně Hanselové, ředitelce Kojeneckého ústavu a Dětského domova
Šumperk, příspěvkové organizace, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 13, PSČ 787
01, dle důvodové zprávy.

3.

u k l á d á vedoucímu odboru zdravotnictví administrativně zajistit zpracování
platových výměrů podle bodu 2 tohoto usnesení
Termín: 13. 2. 2003

4.

z m o c ň u j e náměstka hejtmana Ing. Válka, pověřeného řízením zdravotnictví,
k podepisování platových výměrů ředitelek a ředitelů zdravotnických příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem v případech:
a) úpravy platových výměrů v souvislosti se vznikem nároku na postup do vyššího
platového stupně v souladu s nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců rozpočtových a některých dalších
organizací, ve znění pozdějších
předpisů

29

b)úpravy platových výměrů v souvislosti se změnami nařízení vlády č. 251/1992 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších
organizací,
ve znění pozdějších předpisů
Termín: průběžně

UR/44/42/2003 Zřizovací listiny zdravotnických zařízení
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í se zněním zřizovacích listin příspěvkových organizací uvedených
v přílohách č.1 až 12 v pořadí:
- Územní středisko záchranné služby v Olomouci, příspěvková organizace, se
sídlem Olomouc, Aksamitova 8,
- Zdravotnická záchranná služba Přerov, příspěvková organizace, se sídlem
Přerov, Dvořákova č. p. 75,
- Zdravotnická záchranná služba Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem
v Prostějově, Wolkerova ul. č. 8,
- Zdravotnická záchranná služba Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem
Šumperk, Nerudova 41,
- Zdravotnická záchranná služba Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem
Jeseník, Lipovská 103,
- Nemocnice Šternberk,
příspěvková organizace, se sídlem Šternberk,
Jívavská 20,
- Nemocnice Přerov, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Dvořákova 75,
- Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Lidická 86,
- Nemocnice s poliklinikou Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk,
Nerudova 41,
- Odborný léčebný ústav neurologicko geriatrický v Moravském Berouně,
příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Řepčínská 39,
- Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace, se sídlem Paseka
145,
- Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace, se
sídlem Olomouc, U dětského domova 269.

3.

u k l á d á náměstkovi hejtmana Ing. Válkovi předložit zřizovací listiny zdravotnických
příspěvkových organizací ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Termín: 20. 02. 2003

4.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit zřizovací listiny
příspěvkových organizací podle bodu 2 usnesení

UR/44/43/2003 Úhrada činností nehrazených ze zdravotního pojištění
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 jednotlivých smluv o zajištění zdravotnických služeb
nehrazených ze zdravotního pojištění podle typových smluv předložených v příloze 1 4 důvodové zprávy
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3.

u k l á d á vedoucímu odboru zdravotnictví připravit jednotlivé smlouvy a předložit je
k podpisu hejtmanovi Olomouckého kraje
Termín: průběžně

4.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu jednotlivých smluv dle bodu
2 usnesení
Termín: průběžně

UR/44/44/2003 Kandidáti pro volbu zástupců pojištěnců do orgánů Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR - OP v Olomouci
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje zvolit
a) Mgr. Ivo Olberta
b) Ing. Miluši Hudcovou
členem Dozorčí rady OP VZP ČR v Olomouci

3.

u k l á d á vedoucímu odboru zdravotnictví připravit materiál pro volbu zástupců
pojištěnců do orgánů OP VZP ČR v Olomouci na zasedání
Zastupitelstva
Olomouckého kraje
Termín: 20.2.2003

UR/44/45/2003 Doprava – investiční záměry pro Státní fond dopravní
infrastruktury (SFDI)
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

s c h v a l u j e investiční záměry akcí v oblasti dopravy, hrazené Státním fondem
dopravní infrastruktury, dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru předat investiční záměry na Státní fond
dopravní infrastruktury v termínu 31. 1. 2003.
Termín: 13. 2. 2003

UR/44/46/2003 Personální zajištění činnosti výkonné, řídící a platební jednotky
Operačního programu 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 personální zajištění činnosti výkonné, řídící a platební jednotky
Operačního programu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy
3. z m o c ň u j e ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Koláře k
provádění personálních změn ve složení výkonných, řídící a platební jednotky
Operačního programu Olomouckého kraje
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4. u k l á d á řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Kolářovi zabezpečit
činnost výkonné, řídící a platební jednotky Operačního programu Olomouckého kraje
dle důvodové zprávy, včetně zajištění osobní zodpovědnosti každého schváleného
zaměstnance dané jednotky za přidělenou oblast OPOK.
Termín: 6. 3. 2003

UR/44/47/2003 Harmonogram prací na Operačním programu Olomouckého
kraje 2003
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 vedoucímu odboru strategického rozvoje kraje dopracovat harmonogram
prací Operačního programu Olomouckého kraje 2003 dle připomínek členů rady

UR/44/48/2003 A) Rezignace na funkci předsedy a člena Komise pro kulturu a
památkovou péči Rady Olomouckého kraje
B) Rezignace na funkci člena Komise pro kulturu a památkovou
péči při Asociaci krajů ČR
C) Rezignace na člena Grémia Rady galerií ČR
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

bere na vědomí
písemnou rezignaci PhDr. Vladimíra Juračky na funkci předsedy a člena Komise pro
kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje, na funkci člena Komise pro
kulturu a památkovou péči při Asociaci krajů ČR a na funkci člena Grémia Rady
galerií ČR ze dne 9. 12. 2002 ke dni 31. 1. 2003

3.

jmenuje
Mgr. Vladislava Kvapila předsedou Komise pro kulturu a památkovou péči Rady
Olomouckého kraje s účinností od 1. 2. 2003
Termín: 30. 1. 2003

UR/44/49/2003 Zápisy ze zasedání Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z Výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

2.

u k l á d á řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Kolářovi předložit
Zastupitelstvu Olomouckého kraje na vědomí zápis ze zasedání výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
Termín: 20. 2. 2003

UR/44/50/2003 Zápisy ze zasedání komisí Rady Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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b e r e n a v ě d o m í zápisy ze zasedání Komisí Rady Olomouckého kraje
Termín: 30. 1. 2003

UR/44/51/2003 Směrnice, kterou se mění Směrnice č.1/2001 Pravidla pro
přijímání a vyřizování petic a stížností
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Směrnici č. 1/2003, kterou se mění Směrnice č. 1/2001 Pravidla pro
přijímání a vyřizování petic a stížností dle předloženého návrhu s účinností od
1.2.2003

2.

u k l á d á řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Kolářovi zajistit
realizaci směrnice v platném znění
Termín: 13. 2.2003

UR/44/52/2003 Výběr opatření pro realizaci programu PHARE 2003 v rámci
intervenční oblasti řešené Společným regionálním programem
ČR
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 výběrem opatření navržených k realizaci v rámci programu PHARE
2003 pro intervenční oblast „Zlepšení úrovně infrastruktury spojené s podnikáním“, dle
důvodové zprávy

UR/44/53/2003 Nájem nebytových prostor pro potřeby Krajského úřadu
Olomouckého kraje – návrh na revokaci usnesení
zastupitelstva UZ/11/14/2002
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2.

doporučuje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/14/2002 ze dne 29. 8. 2002

usnesení

3.

u k l á d á řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Kolářovi předložit
přijaté doporučení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje k projednání
Termín: 20. 2. 2003

UR/44/54/2003 Návrh programu, času a místa konání 14.
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 20. 2. 2003

zasedání

Rada Olomouckého kraje po projednání:
s c h v a l u j e upravený návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 20. 2. 2003 včetně místa a hodiny konání dle předloženého návrhu
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Termín: 20. 2. 2003

___________________________________________________________________
UR/44/55/2003 Příspěvek na provoz soukromých škol v působnosti
Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s o u h l a s í s přidělením a s výší příspěvku na provoz soukromých škol v
působnosti Olomouckého kraje na rok 2003 dle upravené důvodové zprávy

3.

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit přidělení a výši
příspěvku jednotlivým příjemcům dle upravené důvodové zprávy

4.

u k l á d á vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy vypracovat smlouvy o
poskytnutí příspěvku na rok 2003 s jednotlivými příjemci příspěvku a předložit na
schůzi Rady Olomouckého kraje
Termín: 27. 3. 2003

5.

u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru a vedoucímu odboru školství, mládeže
a tělovýchovy vypracovat pravidla pro zúčtování prostředků poskytnutých z rozpočtu
Olomouckého kraje
Termín: 27. 3. 2003

6.

u k l á d á Ing. Sekaninovi předložit na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
rozpis příspěvku jednotlivým příjemcům dle upravené důvodové zprávy
Termín: 20. 2. 2003

UR/44/56/2003 Pracovní cesta členů Rady Olomouckého kraje do Opole
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 hejtmana Olomouckého kraje a členů
Rady Olomouckého kraje Ing. Sekaniny a Mgr. Poláška do Opole dne 14.2.2003
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UR/44/57/2003 Rezignace na členství ve Výboru sociálním a zdravotním
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 vedoucímu kanceláře hejtmana zpracovat pro zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje samostatný materiál ve věci rezignace na členství ve Výboru
sociálním a zdravotním a doplňkové volby člena výboru
Termín: 20. 2. 2003

V Olomouci dne 30. 1. 2003

RNDr. Ivan Kosatík
náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Ing. Jan Březina
hejtman Olomouckého kraje

35

