USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 21. 12. 2012
UZ/2/1/2012

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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e předložený program 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 21. 12. 2012

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 1.
UZ/2/2/2012

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke dni 4. 12. 2012

2.

souhlasí
se změnou odpovědnosti u usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/22/16/2011, body 4 a 6, ze dne 16. 12. 2011 dle části
B) důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 2.
UZ/2/3/2012

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
za uplynulé období

zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 3.
UZ/2/4/2012

Globální granty Olomouckého kraje II v rámci OP VK – dodatky
ke smlouvám

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) předmět dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci
globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost uzavřené dne 2. 2. 2012 mezi Olomouckým krajem
jako poskytovatelem a Švehlovou střední školou, Prostějov, nám. Spojenců 17,
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jako příjemcem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,
b) znění vzorového dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
v rámci globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.

zmocňuje
Radu Olomouckého kraje ke schvalování dodatků
ke Smlouvám o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů
Olomouckého
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro konkurenceschopnost dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového
projektu v rámci globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.1.
UZ/2/5/2012

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, Příloze č. 2, Příloze č. 3, Příloze č. 4
a Příloze č. 5

2.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.1.
UZ/2/6/2012

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

3.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění všech rozpočtových
změn, týkajících se rozpočtu Olomouckého kraje v období do 31. 12. 2012

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.1.1.
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UZ/2/7/2012

Rozpočet Olomouckého
k 31. 10. 2012

Kraje

2012

-

plnění

rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 10. 2012

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.2.
UZ/2/8/2012

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:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.3.
UZ/2/9/2012

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - 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:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.4.
UZ/2/10/2012

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 důvodovou zprávu

2.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.5.
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UZ/2/11/2012

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - žádost obce Bílá Voda

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e prodloužení termínu splatnosti části bezúročné půjčky obci Bílá
Voda ve výši 540 000 Kč do 15. 12. 2013 dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce mezi Olomouckým
krajem a obcí Bílá Voda, IČ: 00302341 ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 3 ke smlouvě podle bodu 3 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.6.
UZ/2/12/2012

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - návrh rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2013 v předložené podobě,
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č. 1,
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy
č. 3b důvodové zprávy,
d) na rok 2013 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
paušální částkou ve výši 150,- Kč/1hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů),
e) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2013 dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy,
f) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a
důvodové zprávy,
g) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b
důvodové zprávy,
h) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého Olomouc, IČ: 61989592,
Křížkovského 511/8, Olomouc ve výši 3 500 000,- Kč, Moravské vysoké škole
Olomouc, o.p.s., IČ 26867184, Jeremenkova 1142/42, Olomouc ve výši 3 500
000,- Kč a Vysoké škole logistiky, o.p.s., IČ 25875167, Palackého 1381/25,
Přerov ve výši 3 500 000,- Kč.

3.

zmocňuje

-4-

a) Radu Olomouckého kraje k provádění vnitřních rozpočtových změn
v rozsahu schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013 (u provozních
výdajů odborů, Fondu sociálních potřeb, Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských
programů v rozsahu ORJ, § a seskupení položek, u příspěvkových organizací
v rozsahu ORJ, UZ a položek, u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení
položek a u investic v rozsahu ORJ a seskupení položek), které neovlivní
celkové příjmy, výdaje a financování, k provádění rozpočtových změn
týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných
veřejných rozpočtů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány
odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem
do rozpočtu Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn v souvislosti
s finančním vypořádáním,
b) Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci
jednotlivých odvětví a k rozpočtovým změnám v oblasti investic
mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy,
c) Radu Olomouckého kraje ke schvalování investic pro zastupitele
Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje,
d) Radu Olomouckého kraje k rozdělování dotací na přímé náklady
na vzdělávání, které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým
organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým
organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem,
e) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících
se dílčího čerpání úvěrového rámce z EIB (poznámka: zmocnění pro Radu
Olomouckého kraje bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje UZ/18/4/2007 ze dne 22. 6. 2007),
f) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatků k 31. 12. 2012 na zvláštních
bankovních účtech určených pro financování grantových schémat, globálních
grantů, individuálních projektů a dalších projektů spolufinancovaných
z evropských fondů, k zapojení zůstatků k 31. 12. 2012 na zvláštních
bankovních účtech určených pro financování půjček z EIB a k zapojení
zůstatků k 31. 12. 2012 z úvěrového rámce KB do rozpočtu Olomouckého kraje
roku 2013,
g) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatku k 31. 12. 2012 určeného
na financování projektu "Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně
vyloučených občanů v EU" do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2013,
h) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících
se příjmů z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje)
včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů,
příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého
kraje,
i) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících
se dílčích čerpání z úvěrového rámce z Komerční banky, a.s.,
j) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, kterými jsou
zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně,
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k) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu
Olomouckého kraje,
l) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů
pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
4.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně Zastupitelstvo
Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách,

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
T: průběžně
5.

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

O: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana
T: 26. 4. 2013
6.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého
kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013.

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
T: čtvrtletně
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 6.
UZ/2/13/2012

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - 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 důvodovou zprávu

2.

schvaluje
a) navržený systém odměňování s účinností od 1. 1. 2013 dle důvodové zprávy
b) proplácení cestovních náhrad občanům - členům výborů, komisí a zvláštních
orgánů dle skutečnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 6.1.
UZ/2/14/2012

Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného
k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Olomouckého
kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
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a) darování movitého majetku Olomouckého kraje, VW Transporter T4, SPZ
SUJ 76 62, inventární číslo 300153 a VW Transporter T4, SPZ 1M6 41 30,
inventární číslo 300145, předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné
službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, formou bezúplatného
převodu Fakultní nemocnici Olomouc,
b) znění vzorové darovací smlouvy, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
c) odejmutí movitého majetku předaného k hospodaření příspěvkové
organizaci ke dni podpisu darovací smlouvy, dle důvodové zprávy
3.

u k l á d á p o d e p s a t darovací smlouvu dle bodu 2 b) usnesení
a pověření pro MUDr. Ivo Mareše, ředitele Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc,
k předání předmětu daru

O: MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.
UZ/2/15/2012

Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného
k hospodaření Nové Zámky - poskytovateli sociálních služeb,
příspěvkové organizaci Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
a) darování movitého majetku Olomouckého kraje, dle Přílohy č. 2 důvodové
zprávy, předaného k hospodaření organizaci Nové Zámky - poskytovateli
sociálních služeb, příspěvkové organizaci, formou bezúplatného převodu
na obec Bílsko,
b) znění vzorové darovací smlouvy, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
c) odejmutí movitého majetku předaného k hospodaření příspěvkové
organizaci ke dni podpisu darovací smlouvy dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t darovací smlouvu dle bodu 2 b) usnesení
a pověření pro Mgr. Jana Šenka, ředitele organizace Nové Zámky poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, k předání předmětu
daru

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.
UZ/2/16/2012

Dodatek č. 10 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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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. 10 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, s účinností od 21. 12. 2012 dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 10 zřizovací listiny Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.
UZ/2/17/2012

Zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní
dopravou v roce 2013 v Olomouckém kraji

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozsah dopravní obslužnosti v regionální železniční osobní
dopravě dle bodu 3 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravců
zajišťujících dopravní obslužnost území Olomouckého kraje dle bodu 5
důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.
UZ/2/18/2012

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
dopravou v roce 2013 v Olomouckém kraji

linkovou

osobní

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové
osobní dopravě dle bodu 2 důvodové zprávy a poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát
dopravců, zajišťujících dopravní obslužnost území kraje dle bodu 5 důvodové
zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.
UZ/2/19/2012

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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1.

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

2.

schvaluje
2.1. odprodej pozemku parc. č. 863/9 orná půda o výměře 190 m2 v k.ú.
a obci Velké Kunětice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví společnosti
AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s r.o., IČ: 45193801, za kupní cenu ve
výši 1 900,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.2. odprodej části pozemku parc. č. 373/2 ost. pl. o výměře 29 m2,
dle geometrického plánu č. 2126 – 33/2012 ze dne 24. 4. 2012 pozemek
parc. č. 373/3 ost. pl. o výměře 29 m2, v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia Jana Blahoslava a Střední
pedagogické školy, Přerov, Denisova 3, do společného jmění manželů Marie
a Antonína Voždových za kupní cenu ve výši 640,- Kč. Nabyvatelé uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. odprodej pozemků parc. č. st. 2191 zast. pl. a nádvoří o výměře 336 m2,
parc. č. st. 2192 zast. pl. a nádvoří o výměře 810 m2, parc. č. st. 2193
zast. pl. a nádvoří o výměře 598 m2, parc. č. st. 2194 zast. pl. a nádvoří
o výměře 428 m2, parc. č. st. 2195 zast. pl. a nádvoří o výměře 198 m2,
parc. č. st. 2197 zast. pl. a nádvoří o výměře 610 m2 a části pozemku
parc. č. 373/2 ost. pl. o výměře 7 588 m2, dle geometrického plánu č. 2126 –
33/2012 ze dne 24. 4. 2012 pozemek parc. č. 373/2 ost. pl. o výměře
7 588 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy,
Přerov, Denisova 3, do vlastnictví občanského sdružení Junák – svaz skautů
a skautek ČR, IČ: 00409430, za kupní cenu ve výši 200 000,- Kč. Nabyvatelé
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.4. odprodej pozemku parc. č. 249/29 ost. pl. o výměře 1 653 m2
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední školy polygrafické, Olomouc, Střední Novosadská 55,
do vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, za kupní cenu ve výši
1 351 350, Kč, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. odprodej částí pozemků parc. č. 452 zast. pl. a nádvoří o výměře 13 m2
a parc. č. 453/1 ost. pl. o výměře 44 m2, dle geometrického plánu č. 4889174/2011 ze dne 2. 11. 2011 části pozemků parc. č. 452 díl „a“ o výměře
13 m2 a parc. č. 453/1 díl „b“ o výměře 44 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 453/5 ost. pl. o celkové výměře 58 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě,
obec Zábřeh, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, do vlastnictví pana
Stanislava Dolečka, za kupní cenu ve výši 14 500,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i města Kojetína o bezúplatný převod pozemků
parc. č. st. 2191 zast. pl. a nádvoří o výměře 336 m2, parc. č. st. 2192
zast. pl. a nádvoří o výměře 810 m2, parc. č. st. 2193 zast. pl. a nádvoří
o výměře 598 m2, parc. č. st. 2194 zast. pl. a nádvoří o výměře 428 m2,
parc. č. st. 2195 zast. pl. a nádvoří o výměře 198 m2, parc. č. st. 2197
zast. pl. a nádvoří o výměře 610 m2 a parc. č. 373/2 ost. pl. o výměře
7 617 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy,
Přerov, Denisova 3, do vlastnictví města Kojetína, IČ: 00301370, z důvodu
jejich odprodeje jiným zájemcům.

4.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu
2. 1. návrhu na usnesení,
4.2. Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, Přerov,
Denisova 3 dle bodů 2. 2. a 2. 3. návrhu na usnesení,
4.3. Střední školy polygrafické, Olomouc, Střední Novosadská 55 dle bodu
2. 4. návrhu na usnesení,
4.4. Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 dle bodu
2. 5. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených
v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.1.
UZ/2/20/2012

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.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007,
bod 2., ze dne 10. 9. 2007 ve věci:
2.1. odkoupení pozemku parc. č. 455/5 v k.ú. a obci Blatec z vlastnictví paní
Hany Kuté,
2.2. odkoupení pozemku parc. č. 510/18 v k.ú. a obci Blatec z vlastnictví
pana Jana Kadlece,
2.3. odkoupení pozemků parc. č. 514/1 a parc. č. 514/2 v k.ú. a obci Bílsko
z vlastnictví pana Josefa Bajera,
2.4. odkoupení pozemků parc. č. 1235/12 a parc. č. 1235/52 v k.ú. a obci
Hustopeče nad Bečvou z vlastnictví pana Zdeňka Volka,
2.5.

odkoupení pozemků parc. č. 18/6 a parc. č. 18/7 v k.ú. Hrochov, obec
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Lipová z vlastnictví pana Karla Vinklera,
2.6. odkoupení pozemku parc. č. 303/6 v k.ú. a obci Krčmaň z vlastnictví
paní Renáty Dostálové,
2.7. odkoupení pozemků parc. č. 257/52, parc. č. 257/54, parc. č. 257/55,
vše v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, vše z podílového spoluvlastnictví
paní Ireny Pluskalové (id. 1/2) a paní Marie Valouškové (id. 1/2),
2.8. odkoupení pozemku parc. č. 257/2 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec
Těšetice z podílového spoluvlastnictví paní Hany Borské (id. 1/3), Mgr. Marie
Tysovské (id. 1/3) a pana Miroslava Vilímovského (id. 1/3),
2.9. odkoupení pozemku parc. č. 257/60 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec
Těšetice z vlastnictví pana Zdeňka Šoustala,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníků o odprodej
předmětných pozemků.
3.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/22/2011,
bod 3. 4., ze dne 22. 9. 2011 týkající se odkoupení části pozemku
parc. č. 218/1 zahrada o výměře cca 1 500 m2 v k.ú. Lužice u Šternberka,
obec Lužice z vlastnictví obce Lužice, IČ: 00849529, do vlastnictví
Olomouckého kraje z důvodu nedostatečně vymezeného předmětu koupě.

4.

schvaluje
4.1. odkoupení části pozemku parc. č. 218/1 zahrada o výměře 1 542 m2,
dle geometrického plánu č. 436-127/2011 ze dne 23. 10. 2011 pozemek
parc. č. 218/1 zahrada o výměře 1 542 m2 v k.ú. Lužice u Šternberka, obec
Lužice z vlastnictví obce Lužice, IČ: 00849529, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření do hospodaření Vincentina – poskytovatele sociálních
služeb Šternberk, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
1 002 300,-Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
4.2. odkoupení části pozemku parc. č. st. 64 zastavěná pl. a nádvoří
o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 111-2505/2009 ze dne 13. 2. 2012
pozemek parc. č. 515/40 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Slavětín u Litovle, obec
Slavětín z vlastnictví paní Evy Absolonové do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 150,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.3. odkoupení pozemků parc. č. 338/7 ost. pl. o výměře 13 m2,
parc. č. 355/4 ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č. 355/9 ost. pl. o výměře 251 m2
a parc. č. 356/4 ost. pl. o výměře 589 m2, vše v k.ú. Říkovice u Přerova, obec
Říkovice, vše z vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, IČ: 70994234, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu
ve výši 40 000,- Kč za podmínek stanovených Správou železniční dopravní
cesty, státní organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
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s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.4. odkoupení části pozemku parc. č. 70/1 trvalý travní porost o výměře
61 m2, dle geometrického plánu č. 83-80/2011 ze dne 12. 2. 2012 pozemek
parc. č. 70/10 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Oprostovice z vlastnictví
paní Marie Páterové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
3 140,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
4.5. odkoupení pozemků parc. č. 588/14 ost. pl. o výměře 21 m2
a parc. č. 588/16 ost. pl. o výměře 40 m2, vše v k.ú. a obci Nemile, vše
z vlastnictví pana Jiřího Rýznara do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
za kupní cenu ve výši 2 440,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.6. odkoupení částí pozemku parc. č. 401 vodní plocha o výměře 181 m2,
dle geometrického plánu č. 363-142/2011 ze dne 27. 9. 2011 pozemky
parc. č. 401/2 ost. pl. o výměře 59 m2 a parc. č. 401/3 ost. pl. o výměře 122 m2
v k.ú. a obci Hoštejn z vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 4 525,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 642/2 ostatní plocha o výměře cca 11 m2 a parc. č. 642/3
zahrada o výměře cca 19 m2, oba v k.ú. Hrochov, obec Lipová mezi Věrou
Richterovou 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 „III/37354 Holubice –
Hrochov kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou
zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných
pozemků bude sjednána ve výši odpovídající ceně obvyklé předmětných
pozemků, stanovené znaleckým posudkem, zpracovaným dle právních
předpisů o oceňování majetku, účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy,
minimálně však ve výši 40,- 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.
Součástí smlouvy je rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje
provést výše jmenovanou stavbu.
4.8. odkoupení pozemku parc. č. 2373/26 ost. pl. o výměře 249 m2 v k.ú.
a obci Jeseník z vlastnictví TJ Jeseník, IČ: 16626958, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Středního odborného učiliště
strojírenského a stavebního, Jeseník, Dukelská 1240, za kupní cenu ve výši
102 090,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
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do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
5.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření:
5.1. Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové
organizace dle bodu 4. 1. návrhu na usnesení,
5.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů
4. 2. – 4. 6. návrhu na usnesení,
5.3. Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního, Jeseník,
Dukelská 1240 dle bodu 4. 8. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených
v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.2.
UZ/2/21/2012

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.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/17/2010,
bod 3. 4., ze dne 30. 4. 2010 ve věci bezúplatného převodu části pozemku
parc. č. 129/6 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci,
do vlastnictví ČR - Vojenské nemocnice Olomouc z důvodu změny způsobu
majetkoprávního vypořádání předmětného pozemku.

3.

schvaluje
3.1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 459/1 o výměře 7 m2
v katastrálním území Tovéř, obec Tovéř z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Tovéř, IČ: 00635626. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 932/3 ost. pl. o výměře 12 m2,
dle geometrického plánu č. 659 – 146/2011 ze dne 19. 9. 2011 pozemek parc.
č. 932/11 ost. pl. o výměře 12 m2, v k.ú. a obci Ostružná z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Ostružná, IČ: 00636096.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 3283/8 ost. pl. o výměře 47 m2,
parc. č. 3487/2 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 3488/2 ost. pl. o výměře
15 m2, parc. č. 3488/3 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 3489/1 ost. pl.
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o výměře 41 m2, parc. č. 3489/4 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 3490/2
ost. pl. o výměře 110 m2, a části pozemku parc. č. 3282/1 ost. pl. o výměře
51 m2, dle geometrického plánu č. 1047 – 126/2012 ze dne 24. 7. 2012
pozemek parc. č. 3490/5 ost. pl. o výměře 51 m2, vše v k.ú. Mikulovice
u Jeseníka, obec Mikulovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Mikulovice, IČ: 00303003. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod staveb vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 102 Chodníky
a vjezdy“ a části pozemku parc. č. 329/3 ostatní plocha o výměře cca 17,5 m2
v katastrálním území Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, a částí
pozemků parc. č. 1180 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 a parc. č. 1532
ostatní plocha o výměře cca 101 m2, oba v katastrálním území Dolní Dlouhá
Loučka, obec Dlouhá Loučka, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Dlouhá Loučka, IČ: 00298794. Řádná darovací smlouva
bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „II/449 Dlouhá Loučka – Valšovský Žleb kolaudována.
Pozemky budou převedeny za podmínky jejich zastavění stavebním objektem
„SO 102 Chodníky a vjezdy“. Olomoucký kraj uhradí náklady spojené
s uzavřením darovací smlouvy. Správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obec Dlouhá Loučka.
3.5. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 809/2 ost. pl. o výměře
412 m2, dle geometrického plánu č. 142-85/2011 ze dne 27. 9. 2011 pozemky
parc. č. 809/3 ost. pl. o výměře 150 m2 a parc. č. 809/4 ost. pl. o výměře
111 m2, v k.ú. Středolesí, obec Hranice, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
do vlastnictví města Hranice, IČ: 00301311. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1306 ost. pl. o výměře 448 m2
a částí pozemku parc. č. 1307 ost. pl. o výměře 373 m2, dle geometrického
plánu č. 204-504/2010 ze dne 24. 1. 2011 pozemky parc. č. 1306/2 ost. pl.
o výměře 268 m2, parc. č. 1306/3 ost. pl. o výměře 180 m2, parc. č. 1307/2
ost. pl. o výměře 231 m2 a parc. č. 1307/3 ost. pl. o výměře 142 m2, vše v k.ú.
a obci Pivín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Pivín,
IČ: 00288624. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 1030/1 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v k.ú. a obci
Majetín mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Majetín,
IČ: 00299197, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
bude stavba „Bezbariérové úpravy pěších tras v obci Majetín“ kolaudována.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
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nemovitostí.
3.8. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě
č. OMP/BD/168/2006/SD ze dne 18. 10. 2006 mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a o zániku všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy
z důvodu změny trasy cyklostezky.
3.9. bezúplatný převod pozemní komunikace, nyní silnice č. III/43318, km
staničení 0,000 od křižovatky se silnicí č. III/4335 (UZ 2442A146) po km
staničení 0,100 konec silnice (UZ 2442a152) v délce 100 m včetně pozemků
parc. č. 852/1 ost. pl. o výměře 805 m2 a parc. č. 852/2 ost. pl. o výměře
54 m2, vše v k.ú. a obci Němčice nad Hanou, se všemi součástmi
a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Němčice nad Hanou, IČ: 00288497. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 217/1 ost. pl. o výměře 1 m2,
dle geometrického plánu č. 78-153/2010 ze dne 15. 10. 2010 pozemek
parc. č. 217/3 ost. pl. o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Oprostovice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Oprostovice, IČ: 00636452.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.11. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 5457/26 ost. pl. o výměře cca 40 m2
v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, mezi Olomouckým krajem
jako budoucím dárcem a městem Zábřeh, IČ: 00303640, jako budoucím
obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Bezbariérové
město Zábřeh“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.12. bezúplatný převod kameninové kanalizace DN 400 mm v délce
144,38 m, která se nachází v pozemcích parc. č. 343/1 ost. pl., parc. č. 453/5
ost. pl., parc. č. 527/3 ost. pl. a parc. č. 527/4 ost. pl., vše v k.ú. Hejčín, obec
Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města
Olomouce, IČ: 00299308. Darovací smlouva bude uzavřena současně
se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení a provozování kanalizace
DN 400 v části pozemku parc. č. 527/4 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy.
3.13. bezúplatný převod stavby příjezdové komunikace o výměře 451 m2
na pozemcích parc. č. 345/2 ost. pl., parc. č. 527/5 ost. pl. a parc. č. 346/4 ost.
pl., stavbu parkoviště o výměře 99 m2 na pozemku parc. č. 346/6 ost. pl.,
stavbu pěší komunikace o výměře 135 m2 na pozemku parc. č. 527/5 ost. pl.,
vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc a stavbu veřejného osvětlení v délce 41,52 m
na pozemku parc. č. 527/5 ost. pl. v k.ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308.
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Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy.
3.14. uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě
č. 2010/03763/OMP/OSB ze dne 2. 9. 2010 uzavřené mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a obcí Lesnice jako budoucím obdarovaným,
kterým bude změněna lhůta pro uzavření řádné darovací smlouvy a to do
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
chodníku kolaudována, nejpozději však do 31.12.2015, za podmínky,
že předmětný pozemek bude stavbou chodníku zastavěn.
4.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3. 1. – 3. 3., 3. 5., 3. 6.,
3. 9., 3. 10. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva
Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého
majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových
organizací, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého
majetku uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.3.
UZ/2/22/2012

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.

revokuje
2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/25/2006, bod 2. 4.,
ze dne 13. 12. 2006 ve věci bezúplatného nabytí budovy Moravský Beroun
č.p. 357 obč. vyb. na pozemku parc. č. 205 zast. pl., budovy Moravský Beroun
č.p. 371 obč. vyb. na pozemku parc. č. 1330 zast. pl. a pozemků parc. č. 205
zast. pl. o výměře 319 m2, parc. č. 206 ost. pl. o výměře 4213 m2,
parc. č. 1330 zast. pl. o výměře 172 m2 a parc. č. 1331 zahrada o výměře
288 m2, vše v k.ú. a obci Moravský Beroun z vlastnictví města Moravský
Beroun do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Základní školy Moravský
Beroun, Masarykova 357, z důvodu zrušení této příspěvkové organizace ke dni
31. 8. 2012.
2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/21/2012, bod 2. 2.,
ze dne 24. 2. 2012 ve věci bezúplatného nabytí částí pozemků 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, z důvodu požadavku dárce
na doplnění podmínek převodu.
2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/28/2010, bod
3.12., ze dne 13. 12. 2010 ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 336/4
ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice z vlastnictví
ČR –Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
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organizace, z důvodu požadavku dárce na doplnění podmínek převodu.
3.

schvaluje
3.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1915/26 ost. pl. o výměře
183 m2, dle geometrického plánu č. 1804-203/2010 ze dne 16. 7. 2010
pozemek parc. č. 1915/29 ost. pl. o výměře 183 m2 a části pozemku
parc. č. 1916/43 ost. pl. o výměře 491 m2, dle geometrického plánu č. 1804203/2010 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,
za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 336/4 ost. pl. o výměře 100 m2
v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic
a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek
dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.3. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1386 ost. pl. o výměře 5 m2,
dle geometrického plánu č. 283-60/2011 ze dne 24. 11. 2011 pozemek
parc. č. 1386/2 ost. pl. o výměře 5 m2, v k.ú. a obci Čelčice, z vlastnictví obce
Čelčice, IČ: 00288136, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 666 ost. pl. o výměře 3 591 m2
v k.ú. Křivá, obec Dlouhá Loučka z vlastnictví ČR –Pozemkového fondu ČR
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.
3.5. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1205/3 ost. pl. o výměře 490 m2
v k.ú. Leština u Zábřeha, obec Leština z vlastnictví města Zábřehu,
IČ: 00303640, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. st. 150 zast. pl. o výměře 274 m2,
parc. č 232/1 zahrada o výměře 64 m2 a parc. č. 232/2 zahrada o výměře
167 m2, vše v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, vše z vlastnictví pana
Jiřího Pavlů do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7.

bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2977/76 ost. pl. o výměře
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80 m2, částí pozemků parc. č. 2977/74 ost. pl. o výměře 28 m2,
parc. č. 2977/75 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 2977/77 ost. pl. o výměře
25 m2 a parc. č. 2977/78 ost. pl. o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č.
2242 – 67/2012 ze dne 21. 6. 2012 pozemek parc. č. 2977/76 ost. pl. o výměře
80 m2, části pozemků parc. č. 2977/74 díl „e“ o výměře 28 m2,
parc. č. 2977/75 díl „f“ o výměře 38 m2, parc. č. 2977/77 díl „g“ o výměře
25 m2 a parc. č. 2977/78 díl „h“ o výměře 3 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 2977/75 ost. pl. o celkové výměře 94 m2, vše v k.ú. a obci
Mohelnice, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3428 ost. pl. o výměře 542 m2
a parc. č. 3430 ost. pl. o výměře 9 164 m2, oba v k.ú. a obci Jezernice
z vlastnictví obce Jezernice, IČ: 70040915, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.9. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 600/6 ost. pl. o výměře 11 m2,
parc. č. 600/9 ost. pl. o výměře 144 m2, parc. č. 600/12 ost. pl. o výměře 82 m2
a parc. č. 600/14 ost. pl. o výměře 16 m2, vše v k.ú. a obci Senička a pozemků
parc. č. 1151/13 ost. pl. o výměře 110 m2 a parc. č. 1151/34 ost. pl. o výměře
8 m2, oba v k.ú. a obci Senice na Hané, vše z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
3.10. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 85/33 ost. pl. o výměře cca 120 m2
v k.ú. Olomouc –město, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc,
IČ: 00299308, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným. Smlouva o budoucí darovací smlouvě bude uzavřena současně
se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na část
předmětného pozemku ve prospěch statutárního města Olomouce. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Olomoucký hrad“ kolaudována.
Olomoucký kraj uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.11. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2978/1 ost. pl. o výměře 4 207 m2
a parc. č. 2978/35 ost. pl. o výměře 76 m2, oba v k.ú. a obci Mohelnice, oba
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.
3.12. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 649/5 ost. pl. o výměře 46 m2,
parc. č. 298/7 ost. pl. o výměře 157 m2, parc. č. 301/4 ost. pl. o výměře
238 m2, parc. č. 304/4 ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 305/4 ost. pl. o výměře
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95 m2 a parc. č. 306/4 ost. pl. o výměře 233 m2, vše v k.ú. Újezd u Mohelnice,
obec Mohelnice, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.13. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 199/5 ost. pl. o výměře 66 m2
v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou z vlastnictví obce Střítež nad Ludinou,
IČ: 00302023, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.14. bezúplatné nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) pozemek parc. č. 1173/4 o výměře 46 277 m2 v k.ú.
a obci Kopřivná 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.
3.15. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1564/9 ost. pl. o výměře 285 m2
v k.ú. a obci Horní Štěpánov z vlastnictví obce Horní Štěpánov, IČ: 00288250,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.16. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 5024 ost. pl. o výměře 43 m2,
dle geometrického plánu č. 5485-186/2011 ze dne 9. 12. 2011 část pozemku
parc. č. 5024 díl „a“ o výměře 43 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 5023 ost. pl. o celkové výměře 14 124 m2 v k.ú. a obci Přerov
z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1. – 3. 9., 3. 11. –
3. 16. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva
Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého
majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové
organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého
majetku uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.4.
UZ/2/23/2012

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku

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.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/20/2010,
bod 2. 17., ze dne 24. 9. 2010 týkající se bezúplatného převodu části pozemku
parc. č. 625/5 ost. pl. o výměře 73 m2, dle geometrického plánu č. 332 –
64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek parc. č. 625/5 ost. pl. o výměře 73 m2,
v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 699/45 ost. pl. o výměře
2 047 m2, dle geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009
pozemek parc. č. 699/45 ost. pl. o výměře 2 047 m2, v k.ú. a obci Mladeč
z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, z důvodu požadavku dárce na doplnění podmínek
převodu.

3.

schvaluje
3.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 625/5 ost. pl. o výměře 73 m2,
dle geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek parc.
č. 625/5 ost. pl. o výměře 73 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 699/45 ost. pl. o výměře 2 047 m2, dle geometrického
plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009 pozemek parc. č. 699/45 ost. pl.
o výměře 2 047 m2, v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic
a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek
dle důvodové zprávy, 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 částí pozemku parc. č. 572 o výměře 2 536 m2,
dle geometrického plánu č. 807-753/2011 ze dne 29. 7. 2011 pozemky
parc. č. 572/2 ost. pl. o výměře 1 289 m2, parc. č. 572/4 ost. pl. o výměře
20 m2, parc. č. 572/5 ost. pl. o výměře 118 m2 a část pozemku parc. č. 572 díl
„c“ o výměře 1 109 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 572/3 ost. pl.
o celkové výměře 1 149 m2, vše v k.ú. a obci Konice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Konice, IČ: 00288365,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 12/1 ost. pl. o výměře 2 615 m2 a částí pozemků parc. č. 1085
ost. pl. o výměře 273 m2, parc. č. 782 ost. pl. o výměře 0,15 m2, parc. č. 902
zast. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 899 vodní pl. o výměře 6 m2,
dle geometrického plánu č. 807/753/2011 ze dne 29. 7. 2011 pozemek
parc. č. 1085/1 ost. pl. o výměře 273 m2 a části pozemků parc. č. 782 díl „a“
o výměře 0,15 m2, parc. č. 902 díl „d“ o výměře 1 m2, parc. č. 899 díl „e“
o výměře 6 m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č. 572/1 ost. pl.
o celkové výměře 3 033 m2, vše v k.ú. a obci Konice, vše z vlastnictví města
Konice, IČ: 00288365, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
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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 pozemků parc. č. 1366/4 ost. pl. o výměře 21 m2,
parc. č. 1366/5 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 1366/6 ost. pl. o výměře
26 m2, parc. č. 1366/7 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 1366/8 ost. pl.
o výměře 65 m2, parc. č. 1366/9 ost. pl. o výměře 306 m2, parc. č. 1366/10
ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 1366/11 ost. pl. o výměře 34 m2,
parc. č. 1366/12 ost. pl. o výměře 85 m2, parc. č. 1366/13 ost. pl. o výměře
62 m2, parc. č. 1366/14 ost. pl. o výměře 64 m2, parc. č. 1366/15 ost. pl.
o výměře 261 m2, parc. č. 1366/16 ost. pl. o výměře 180 m2 a části pozemku
parc. č. 1366/1 ost. pl. o výměře 31 m2, dle geometrického plánu č. 438-3/2012
ze dne 22. 2. 2012 část pozemku parc. č. 1366/1 díl „e“ o výměře 31 m2, který
je sloučen do pozemku parc. č. 1479/1 vodní plocha o celkové výměře
2 967 m2, vše v k.ú. a obci Supíkovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Supíkovice, IČ: 00303429, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 326/3 zahrada o výměře
3 m2 a parc. č. 1479 vodní plocha o výměře 8 m2, dle geometrického plánu
č. 438-3/2012 ze dne 22. 2. 2012 části pozemků parc. č. 326/3 díl “h“ o výměře
3 m2 a parc. č. 1479 díl „f“ o výměře 8 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 1479/2 ost. pl. o celkové výměře 16 m2, vše v k.ú. a obci Supíkovice,
vše z vlastnictví obce Supíkovice, IČ: 00303429, 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.
3.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 545/1 ost. pl. o celkové výměře cca 1 695 m2
a parc. č. 577 ost. pl. o celkové výměře cca 865 m2 v k.ú. Slavětín u Litovle,
obec Slavětín mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí
Slavětín, IČ: 00635332, jako budoucím obdarovaným za podmínky,
že současně bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. st. 7/1 zast. pl. o výměře cca 5 m2,
parc. č. st. 19/1 zast. pl. o výměře 5 m2, parc. č. st. 21/2 zast. pl. o výměře
65 m2, parc. č. 13/5 trvalý travní porost o výměře cca 4 m2, parc. č. 51/6 trvalý
travní porost o výměře cca 10 m2, parc. č. 500/1 ost. pl. o výměře cca 6 m2,
parc. č. 500/7 ost. pl. o výměře cca 32 m2 a parc. č. 505/2 ost. pl. o výměře
cca 100 m2, vše v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín mezi obcí Slavětín,
IČ: 00635332, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Řádné darovací smlouvy budou
uzavřeny do jednoho roku ode dne vyhotovení geometrického plánu
na rozdělení předmětných nemovitostí.
3.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 1302 o výměře cca 2 760 m2 parc. č. 1306
o výměře cca 2 800 m2 a parc. č. 1307 o výměře cca 300 m2, vše v
katastrálním území Pivín, obec Pivín mezi Olomouckým krajem jako budoucím
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dárcem a obcí Pivín, IČ: 00288624, jako budoucím obdarovaným za podmínky,
že současně bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 355 o výměře cca 23 m2,
parc. č. 357/2 o výměře cca 15 m2, parc. č. 381/3 o výměře cca 105 m2, parc.
č. 442 o výměře cca 390 m2, parc. č. 446 o výměře cca 5 m2, parc. č. 447
o výměře cca 10 m2, parc. č. 450/1 o výměře cca 20 m2, parc. č. 456/1
o výměře cca 35 m2, parc. č. 457/1 o výměře cca 10 m2, parc. č. 458 o výměře
cca 30 m2, parc. č. 459 o výměře cca 25 m2, parc. č. 460/1 o výměře cca 145
m2, parc. č. 465 o výměře cca 20 m2, parc. č. 1160 o výměře cca 15 m2,
parc. č. 1161 o výměře cca 5 m2, parc. č. 1163 o výměře cca 10 m2,
parc. č. 1311 o výměře cca 25 m2, parc. č. 1322 o výměře cca 5 m2 a části
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK)
parc. č. 1308 o výměře cca 45 m2, vše v katastrálním území Pivín, obec Pivín,
mezi obcí Pivín, IČ: 00288624, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem
jako budoucím obdarovaným, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje
schvaluje i toto uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatné nabytí předmětných nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Řádné
darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/36719 Pivín – rekonstrukce
silnice“ kolaudována.
3.6. bezúplatný převod pozemku parc. č. 689/25 ost. pl. o výměře 4 m2
a částí pozemků parc. č. 689/3 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 689/16 ost. pl.
o výměře 213 m2, parc. č. 689/19 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 689/20
ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 689/27 ost. pl. o výměře 410 m2,
parc. č. 689/29 ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 689/35 ost. pl. o výměře
77 m2, parc. č. 689/41 ost. pl. o výměře 132 m2 a parc. č. 1147 ost. pl.
o výměře 47 m2, dle geometrického plánu č. 245-402/2010 ze dne 27. 1. 2012
pozemky parc. č. 689/20 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 689/25 ost. pl.
o výměře 51 m2, parc. č. 689/29 ost. pl. o výměře 609 m2, parc. č. 689/35
ost. pl. o výměře 77 m2, parc. č. 689/41 ost. pl. o výměře 131 m2,
parc. č. 689/52 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 689/63 ost. pl. o výměře 1 m2,
parc. č. 689/64 ost. pl. o výměře 47 m2 a parc. č. 689/80 ost. pl. o výměře
61 m2, vše v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Drahanovice, IČ: 00298841, za podmínky,
že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 689/5
ost. pl. o výměře 790 m2, parc. č. 689/7 ost. pl. o výměře 28 m2,
parc. č. 689/10 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 689/26 ost. pl. o výměře
140 m2, parc. č. 689/37 ost. pl. o výměre 212 m2, parc. č. 689/38 ost. pl.
o výměře 210 m2 a parc. č. 1033/1 ost. pl. o výměře 147 m2,
dle geometrického plánu č. 245-402/2010 ze dne 27. 1. 2012 pozemky parc. č.
689/5 ost. pl o výměře 965 m2, parc. č. 689/37 ost. pl. o výměře 422 m2, parc.
č. 689/77 ost. pl. o výměře 23 m2, parc. č. 689/78 ost. pl. o výměře 116 m2,
parc. č. 689/79 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 689/81 ost. pl. o výměře 1 m2,
vše v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice, vše z vlastnictví obce Drahanovice,
IČ: 00298841, 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 spojený s návrhem na vklad vlastnického

- 22 -

práva do katastru nemovitostí.
3.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 850 ost. pl. o celkové výměře
2 289 m2, dle geometrického plánu č. 151 – 2148/2010 ze dne 22. 9. 2010
pozemky parc. č. 850/2 ost. pl. o výměře 1 954 m2 a parc. č. 850/3 ost. pl.
o výměře 335 m2, v k.ú. Břevenec, obec Šumvald, části pozemku parc. č.
1787/1 ost. pl. o celkové výměře 3 520 m2, dle geometrického plánu č. 453 2148/2010 ze dne 29. 9. 2010 pozemky parc. č. 1787/3 ost. pl. o výměře
415 m2, parc. č. 1787/4 ost. pl. o výměře 917 m2, parc. č. 1787/5 ost. pl.
o výměře 505 m2, parc. č. 1787/6 ost. pl. o výměře 598 m2, parc. č. 1787/7
ost. pl. o výměře 402 m2 a parc. č. 1787/8 ost. pl. o výměře 683 m2, část
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
parc. č. 1837 o výměře 19 m2 a část pozemku parc. č. 1812/1 ost. pl. o výměře
563 m2, dle geometrického plánu č. 453 - 2148/2010 ze dne 29. 9. 2010
pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
parc. č. 1837 díl „c“ o výměře 19 m2 a pozemek parc. č. 1812/1 díl „b“
o výměře 563 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1812/3 ost. pl.
o výměře 782 m2, část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1837 o výměře 438 m2, dle geometrického
plánu č. 453 - 2148/2010 ze dne 29. 9. 2010 pozemek ve zjednodušené
evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1837 díl „e“
o výměře 438 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1796/4 ost. pl.
o celkové výměře 537 m2, části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1837 o celkové výměře 4 865 m2,
dle geometrického plánu č. 453 - 2148/2010 ze dne 29. 9. 2010 pozemky
parc. č. 1837/2 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 1837/3 ost. pl. 339 m2,
parc. č. 1837/4 ost. pl. o výměře 255 m2, parc. č. 1837/5 ost. pl. o výměře
282 m2, parc. č. 1837/6 ost. pl. o výměře 235 m2, parc. č. 1837/7 ost. pl.
o výměře 272 m2, parc. č. 1837/8 ost. pl. o výměře 164 m2, 1837/9 ost. pl.
o výměře 113 m2, parc. č. 1837/10 ost. pl. o výměře 263 m2, parc. č. 1837/11
ost. pl. o výměře 198 m2, parc. č. 1837/12 ost. pl. o výměře 117 m2,
parc. č. 1837/13 ost. pl. o výměře 526 m2, parc. č. 1837/14 ost. pl. o výměře
166 m2, parc. č. 1837/15 ost. pl. o výměře 496 m2, parc. č. 1837/16 ost. pl.
o výměře 517 m2, parc. č. 1837/17 ost. pl. o výměře 630 m2 a parc. č. 1837/18
ost. pl. o výměře 250 m2, vše v k.ú. a obec Šumvald, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Šumvald, IČ: 00299537,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 1787/2 ost. pl. o výměře 116 m2 a části pozemku parc. č. 1763/4
ost. pl. o výměře 56 m2, dle geometrického plánu č. 453 - 2148/2010 ze dne
29. 9. 2010 pozemek parc. č. 1787/2 ost. pl. o výměře 116 m2 a pozemek
parc. č. 1763/4 díl „a“ o výměře 56 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 1787/1 ost. pl. o celkové výměře 15 837 m2, části pozemku
parc. č. 1812/3 ost. pl. o výměře 66 m2, dle geometrického plánu č. 453 2148/2010 ze dne 29. 9. 2010 pozemek parc. č. 1812/3 díl „d“ o výměře 66 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 1812/1 ost. pl. o výměře 30 878 m2, vše
v k.ú. a obci Šumvald, vše z vlastnictví obce Šumvald, IČ: 00299537,
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
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správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8. bezúplatný převod dešťové kanalizace na úseku silnice III/44629, která
se nachází v pozemcích parc. č. 850 ost. pl. a parc. č. 846/10 ost. pl. v k.ú.
Břevenec, obec Šumvald a která byla vybudována v rámci stavebního objektu
SO 303 III/44629 Břevenec – dešťová kanalizace, z vlastnictví Olomouckého
kraje do vlastnictví obce Šumvald, IČ: 00299537, za podmínek dle důvodové
zprávy.
4.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, dle bodů 3. 1. - 3. 3., 3. 6. a 3. 7.
návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého
kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude
obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace,
vyhotovených v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku
uskuteční.

5.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1. - 3. 3., 3. 6. a 3. 7.
návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého
kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude
obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace,
vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku
uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.5.
UZ/2/24/2012

Majetkoprávní záležitosti – svěření 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. svěření pozemku parc. č. 1399/14 ost. pl. o výměře 1 525 m2 v k.ú.
a obci Bělotín do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace s účinností od 1. 1. 2013.
2.2. svěření pozemků parc. č. 1100/44 orná půda o výměře 42 m2,
parc. č. 1100/83 orná půda o výměře 6 m2, parc. č. 1101/5 orná půda
o výměře 76 m2, parc. č. 1101/7 orná půda o výměře 9 m2, parc. č. 1101/8
orná půda o výměře 22 m2, parc. č. 1101/10 orná půda o výměře 40 m2,
parc. č. 1101/11 orná půda o výměře 48 m2 a parc. č. 1101/12 orná půda
o výměře 53 m2, vše v k. ú. a obci Mohelnice do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2013.
Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, vyhotoveného
v roce 2013.

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu: 12.6.
UZ/2/25/2012

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 - 43 důvodové
zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 13.
UZ/2/26/2012

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
A) prominutí povinnosti odvodu ve výši 30 000 Kč a souvisejícího penále v plné
výši za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku
mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Fotbalovým clubem Hněvotín
jako příjemcem
B) prominutí povinnosti odvodu ve výši 25 000 Kč a souvisejícího penále v plné
výši za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku
mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Sportovním klubem Lipová
jako příjemcem
C) prominutí povinnosti odvodu ve výši 50 000 Kč a souvisejícího penále v plné
výši za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku
mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a ČLTK 1928 OLOMOUC jako
příjemcem

3.

ukládá
A) informovat Fotbalový club Hněvotín o přijatém usnesení
B) informovat Sportovní klub Lipová o přijatém usnesení
C) informovat ČLTK 1928 OLOMOUC o přijatém usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
T: 22. 2. 2013
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 14.
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UZ/2/27/2012

Pravidla Olomouckého kraje
v oblasti sportu v roce 2013

pro

poskytování

příspěvků

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků
v oblasti sportu v roce 2013 dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 - 5 důvodové
zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 15.
UZ/2/28/2012

Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém
kraji v roce 2013

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 Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém
kraji v roce 2013 dle důvodové zprávy včetně Zásad jednotlivých programů
dle Příloh č. 1 - 3 důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 16.
UZ/2/29/2012

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za 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 úpravu pravidel udělování Cen Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury a jejich nové znění dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 17.

UZ/2/30/2012

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
kultury

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
kultury dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 - 3 důvodové zprávy
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3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací v oblasti kultury dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 18.
UZ/2/31/2012

Revokace části usnesení č. UZ/24/34/2012 Poskytnutí dotace
z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e revokaci části usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/24/34/2012 ze dne 27. 4. 2012 v bodě 6 z důvodu ukončení funkčního
období Ing. Pavla Horáka, dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace
z Fondu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém
kraji, jejichž uzavření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje č. UZ/24/34/2012 ze dne 27. 4. 2012

O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 19.
UZ/2/32/2012

Poskytnutí finančního příspěvku obci Červenka

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje obci Červenka se sídlem Svatoplukova 16, 784 01 Červenka,
IČ: 00635740 ve výši 285 000 Kč dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e návrh smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje uvedenou v Příloze č. 1 důvodové zprávy

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 20.
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UZ/2/33/2012

Příspěvkový program „Podpora poskytování sociálních služeb
a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013“

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e příspěvkový program "Podpora poskytování sociálních služeb
a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013" včetně
procedurálních dokumentů dotačního řízení dle důvodové zprávy a Příloh č. 16 důvodové zprávy

3.

v y h l a š u j e příspěvkový program " Podpora poskytování sociálních služeb
a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013" včetně
procedurálních dokumentů dotačního řízení dle důvodové zprávy a Příloh č. 16 důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 21.
UZ/2/34/2012

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální
oblasti

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
v sociální oblasti dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
a 11 důvodové zprávy

3.

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

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 22.

UZ/2/35/2012

Informace o aktuálním dění v zajištění akutní lůžkové péče
v Jeseníku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 23.
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UZ/2/36/2012

Program obnovy venkova 2013

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e předložený návrh oblastí podpory Programu obnovy venkova
2013 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 24.
UZ/2/37/2012

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok
2013

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e "Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013" dle Přílohy č. 1 a 2
důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 26.
UZ/2/38/2012

Žádosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava
– Sdružení cestovního ruchu o poskytnutí půjčky a příspěvku
na marketingové projekty

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 dohody o ukončení smlouvy mezi Olomouckým
krajem a Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, 787 01 Šumperk,
IČ: 68923244 dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí půjčky ve výši 7 248 646 Kč a příspěvku ve výši
2 850 266 Kč v roce 2013 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1,
787 01 Šumperk, IČ: 68923244

4.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o půjčce a příspěvku mezi Olomouckým
krajem a Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, 787 01 Šumperk,
IČ: 68923244 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

5.

s c h v a l u j e poskytnutí půjčky ve výši 2 117 646 Kč a příspěvku ve výši
1 411 766 Kč v roce 2013 Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní
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náměstí 5, 772 00 Olomouc, IČ: 75087057
6.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o půjčce a příspěvku mezi Olomouckým
krajem a Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 5, 772 00
Olomouc, IČ: 75087057 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

7.

u k l á d á p o d e p s a t dohodu o ukončení smlouvy dle bodu 2 usnesení
a smlouvy o půjčce a příspěvku dle bodu 4 a 6 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 25.
UZ/2/39/2012

Revokace části usnesení č. UZ/26/53/2012 – Rozdělení rezervy
krizového
řízení
ve
prospěch
složek
Integrovaného
záchranného systému 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.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/26/53/2012, ze dne 21. 9. 2012, body 3 a 5
dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 27.
UZ/2/40/2012

Návrh na zřízení a personální obsazení Výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje pro funkční období 2012 – 2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

z ř i z u j e s účinností od 21. 12. 2012 výbory Zastupitelstva Olomouckého
kraje ve struktuře:
a) Finanční výbor,
b) Kontrolní výbor,
c) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
d) Výbor pro regionální rozvoj,
e) Výbor pro zdravotnictví,
f) Výbor pro rozvoj cestovního ruchu.

3.

z v o l i l o s účinností od 21. 12. 2012 předsedy a členy Výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje pro funkční období 2012–2016 dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy

Předložil:

Rada Olomouckého kraje
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Bod programu: 28.

V Olomouci dne 21. 12. 2012

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana
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