USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 26. 4. 2013
UZ/4/1/2013

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 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 26. 4. 2013

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 1.
UZ/4/2/2013

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. 4. 2013:
a) s termínem plnění k 26. 4. 2013 dle části A) důvodové zprávy
b) s čtvrtletními termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 2.
UZ/4/3/2013

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/4/4/2013

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění financování Regionálního
operačního programu Střední Morava Olomouckým krajem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění financování ROP Střední
Morava mezi Olomouckým krajem a Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Morava se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 75084911
dle Přílohy č. 1

3.

u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 3 ke smlouvě dle bodu 2 usnesení

-1-

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.1.
UZ/4/5/2013

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
Olomouckého kraje (Klub českých turistů)

z

rozpočtu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 400 000 Kč KČT - oblast
Olomoucký kraj, Dolní nám. 27/38, 772 00 Olomouc, IČ: 71193103

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým
krajem a KČT - oblast Olomoucký kraj, Dolní nám. 27/38, 772 00 Olomouc,
IČ: 71193103 ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

ukládá
3 usnesení

podepsat

smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.2.
UZ/4/6/2013

Smlouva o partnerství
zaměstnanosti

v

projektu

Místní

partnerství

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku
mezi Olomouckým krajem a Krajským sdružením NS MAS ČR Olomouckého
kraje dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

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

O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.3.
UZ/4/7/2013

Smlouva o spolupráci s ORP k projektu "Nástroje ÚAP"
(územně analytické podklady), jako součást projektu "Rozvoj
služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji"

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
-2-

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 vzorovou Smlouvu o spolupráci s ORP k projektu "Nástroje
ÚAP" a její uzavření s obcemi s rozšířenou působností dle důvodové zprávy

3.

p o v ě ř u j e Ing. Michala Symerského, 2. náměstka hejtmana, k podpisu
smlouvy o spolupráci dle bodu 2 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.4.
UZ/4/8/2013

Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné
služby se sousedními 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 uzavření smluv o spolupráci při poskytování zdravotnické
záchranné služby vždy mezi Olomouckým krajem na straně jedné
a Pardubickým krajem, Moravskoslezským krajem, Zlínským krajem
a Jihomoravským krajem na straně druhé dle důvodové zprávy

3.

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

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.5.
UZ/4/9/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - 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 a Příloze č. 4

2.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v Příloze č. 5

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.1.
UZ/4/10/2013

Rozpočet Olomouckého
- DODATEK

kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
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2013

- rozpočtové

změny

a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.1.1.
UZ/4/11/2013

Rozpočet Olomouckého
- DODATEK č. 2

kraje

2013

- rozpočtové

změny

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.1.2.
UZ/4/12/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - 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: 5.2.
UZ/4/13/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - 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: 5.3.
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UZ/4/14/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty
Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
předložený návrh realizace Významných
dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy v částce 7 580 000 Kč

3.

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

projektů

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.4.
UZ/4/15/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - příspěvek městu Hranice,
obci Troubelice, obci Skorošice, obci Mořice

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši
25 000 Kč městu Hranice, ve výši 25 000 Kč obci Troubelice, ve výši 25 000 Kč
obci Skorošice, ve výši 25 000 Kč obci Mořice

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.5.
UZ/4/16/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - žádost obce Bohuslavice

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 bezúročné půjčky obci Bohuslavice ve výši
1 mil. Kč dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.6.
UZ/4/17/2013

Rozpočet Olomouckého
k 31. 3. 2013

kraje

2013

–

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. 3. 2013

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.7.
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UZ/4/18/2013

Vyřazení majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření
Základní umělecké škole Uničov, 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 majetku Olomouckého kraje, díla sanace vlhkého zdiva
a plynofikace budovy Masarykovo náměstí 5, Uničov, předaného
k hospodaření Základní umělecké škole, Uničov, Litovelská 190, příspěvkové
organizaci, Olomouckého kraje, formou bezúplatného převodu městu Uničov,
b) znění vzorové darovací smlouvy, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
c) odejmutí 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

O: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 6.
UZ/4/19/2013

Vyhodnocení činnosti Olomouckého kraje v oblasti prevence
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích kraje v roce
2012 a zabezpečení činnosti 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 Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zabezpečení prevence
v oblasti bezpečnosti silničního provozu na území Olomouckého kraje v roce
2013, ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zabezpečení
prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu na území Olomouckého
kraje v roce 2013, dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.
UZ/4/20/2013

Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní
obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
- aktuální informace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

-6-

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.
UZ/4/21/2013

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/25/20/2012,
bod. 2.4., ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 1577/30 ost. pl. o výměře
37 m2, dle geometrického plánu č. 2391 – 72/2011 pozemek
parc. č. 1577/30 díl „a“ o výměře 37 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. st. 311/1 zast. pl. o celkové výměře 281 m2, v k.ú. a obci Litovel
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví Ing. Ivo Brachtla za kupní cenu
ve výši 14 400,- Kč, z důvodu změny označení prodávaného pozemku a změny
výše kupní ceny.

3.

schvaluje
3.1. odprodej části pozemku parc. č. 1577/30 ost. pl. o výměře 37 m2,
dle geometrického plánu č. 2431 – 82/2012 ze dne 8. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1577/47 ost. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví Ing. Ivo Brachtla za kupní cenu ve výši
6 660,- Kč. Nabyvatel uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku
č. 3173 – 010/2013, vypracovaného znalcem Ing. Janem Dostálem, a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej budovy
bez č.p./č.e. adminis. na pozemku parc. č. st. 96/10 zast. pl. a pozemek
parc. č. st. 96/10 zast. pl. o výměře 194 m2 v k.ú. Dolní Temenice, obec
Šumperk, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3,
do vlastnictví pana Martina Procházky za kupní cenu ve výši 1 300 000,- Kč.
Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců
ode dne zřízení samostatného vodoměru a elektroměru. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. odprodej
budovy
bez
č.p./č.e.
adminis.
na
pozemku
parc. č. st. 96/10 zast. pl. a pozemek parc. č. st. 96/10 zast. pl. o výměře
194 m2 v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk, se všemi součástmi
a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3, do vlastnictví pana Martina Procházky
za kupní cenu ve výši 1 300 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.

odprodej části silnice č. III/4579 Kolnovice – Vysutá v délce 71 m
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v úseku od km staničení 3,512 po staničení km 3,583 a části pozemku
parc. č. 750/1 ost. pl. o výměře 684 m2, dle geometrického plánu
č. 64 - 87/2010 ze dne 21. 4. 2010 pozemek parc. č. 750/3 ost. pl. o výměře
684 m2, v k.ú. Kolnovice, obec Mikulovice, včetně všech součástí
a příslušenství, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů
Zuzany a Marka Doubravských za kupní cenu v celkové výši 55 000,- Kč.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.5. odprodej areálu rekreačního střediska, konkrétně budovy č.e. 16,
Chrastice, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 39, pozemků
parc. č. st. 39 zast. pl. o výměře 436 m2, parc. č. 440/1 trvalý travní porost
o výměře 1360 m2, parc. č. 440/2 trvalý travní porost o výměře 576 m2,
parc. č.
440/3
trvalý
travní
porost
o
výměře
126
m2,
parc. č. 441 ost. pl. o výměře 487 m2 a parc. č. 1132 ost. pl. o výměře 194 m2,
stavby ČOV (stavba nezapsaná do katastru nemovitostí) na části pozemku
parc. č. 105 (pozemek jiného vlastníka), vše v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec
Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou,
venkovními úpravami, trvalými porosty a nerezovou kuchyní, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické,
Mohelnice, Gen. Svobody 2, do společného jmění manželů Ing. Kateřiny
a Rostislava Poskerových za kupní cenu ve výši 1 200 000,- Kč. Nabyvatelé
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.6. odprodej části pozemku parc. č. 1713/2 trvalý travní porost o výměře
39 m2, dle geometrického plánu č. 6142 – 119/2012 ze dne 28. 7. 2012
pozemek parc. č. 1713/8 trvalý travní porost o výměře 39 m2, v k.ú. a obci
Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8, do společného jmění manželů
Dany a Františka Seidlových za kupní cenu ve výši 23 790,- Kč. Nabyvatelé
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.7. odprodej pozemků parc. č. 2457/7 vodní plocha o výměře 67 m2,
parc. č. 2457/12 vodní plocha o výměře 11 m2, parc. č. 2457/14 vodní plocha
o výměře 4 m2, parc. č. 2457/18 vodní plocha o výměře 143 m2
a parc. č. 2457/19 vodní plocha o výměře 145 m2, vše v k.ú. a obci Stará
Červená Voda, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Lesů
České republiky, s.p., IČ: 42196451, za kupní cenu v celkové výši 8 100,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.8. odprodej části pozemku parc. č. 420 ost. pl. o výměře 2 m2,
dle geometrického plánu č. 270 – 58/2011 ze dne 20. 12. 2011 pozemek
parc. č. st. 332/2 zast. pl. o výměře 2 m2, v k.ú. Třebčín, obec Lutín
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví paní Dany Zatloukalové za kupní
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cenu ve výši 530,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9. odprodej pozemku parc. č. 1107 ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného
jmění manželů Marty Markové a Vlastimila Marka za celkovou kupní cenu
ve výši 27 820,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodu
3. 1., 3. 4., 3. 7., 3. 8. a 3. 9. návrhu na usnesení,
4.2. Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3 dle bodu 3. 3. návrhu
na usnesení,
4.3. Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2
dle bodu 3. 5. návrhu na usnesení,
4.4. Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 dle bodu
3. 6. 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: 9.1.
UZ/4/22/2013

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.

revokuje
2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 781/9 a parc. č. 781/10
oba v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou, oba z vlastnictví pana Františka Horáka,
2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/22/2008 bod 8.,
ze dne 25. 6. 2008 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 786/86
a parc. č. 786/87, oba v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou, oba z vlastnictví paní
Ludmily Ptáčkové,
2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/20/2008 bod 8.,
ze dne 24. 9. 2008 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 786/78
a parc. č. 786/79, oba v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou, oba z podílového
spoluvlastnictví paní Heleny Otáhalové (id. 1/2) a pana Vojtěcha Pazdery
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(id. 1/2),
2.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/20/2008 bod 8.,
ze dne 24. 9. 2008 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 786/11 v k.ú. a obci
Měrovice nad Hanou z podílového spoluvlastnictví pana Miroslava Kovaříka
(id. 1/2), pana Milana Matouška (id. 1/6), pana Martina Šály (id. 1/12),
PaeDr. Radka Šály (id. 1/12) a paní Libuše Žahourové (id. 1/16),
2.5. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/20/2008, bod 8.,
ze dne 24. 9. 2008 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 786/89 v k.ú. a obci
Měrovice nad Hanou z podílového spoluvlastnictví pana Lubomíra Svobody
(id. 1/3), pana Jaroslava Vystrčila (id. 1/6), pana Jiřího Vystrčila (id. 1/6) a paní
Boženy Župkové (id. 1/3),
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů
realizací komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Měrovice nad Hanou.
2.6. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/24/2012, body
č. 4.1., 4.5., 4.9., 4.10., 4.13., 4.17., 4.22., 4.25., 4.27., 4.32. – 4.36., 4.43.,
4.46., 4.47., 4.50. – 4.53., 4.58., 4.60., 4.63., 4.65., 4.70., 4.74., 4.77. – 4.81.,
ze dne 16. 12. 2011 ve věci uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách
na budoucí odkoupení částí pozemků v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice
- Lašťany mezi vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu nesouhlasu
vlastníků s navrhovanou trasou plánovaného obchvatu a změny této trasy.
2.7. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/24/2012, bod
č. 4.82., ze dne 16. 12. 2011 ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací
smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Bělkovice, obec
Bělkovice – Lašťany mezi obcí Bělkovice – Lašťany, IČ: 00298654,
jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným
z důvodu změny trasy plánovaného obchvatu.
2.8. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 467/4 v k.ú. a obci
Blatec z podílového spoluvlastnictví Mgr. Jarmily Faltýnkové (id. 1/2)
a Ing. Pavla Suchého (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
z důvodu nesouhlasu spoluvlastníků s odprodejem pozemku,
2.9. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 629/53 v k.ú. Nová
Dědina u Konice, obec Konice z vlastnictví Ing. Pavla Grulicha do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, z důvodu nesouhlasu vlastníka s odprodejem
pozemku,
2.10. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 629/65 v k.ú. Nová
Dědina u Konice, obec Konice z podílového spoluvlastnictví paní Pavly
Prokopová a Ing. Tomáše Vrby do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
z důvodu nesouhlasu spoluvlastníků s odprodejem pozemku,
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2.11. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 945/13 v k.ú. a obci
Červenka z vlastnictví pana Miroslava Kargera do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, z důvodu nesouhlasu vlastníka s odprodejem pozemku,
2.12. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1151/22 v k.ú. a obci
Senice na Hané z vlastnictví MUDr. Blanky Zimové do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, z důvodu nezájmu vlastníka o odprodej pozemku,
2.13. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1151/7 v k.ú. a obci
Senice na Hané ze společného jmění manželů Lenky a Ing. Jaroslava
Navrátilových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníků
o odprodej pozemku,
2.14. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1151/28 v k.ú. a obci
Senice na Hané z vlastnictví pana Jaromíra Houdka do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka o odprodej pozemku,
2.15. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 945/9 a parc. č. 945/12
v k.ú. a obci Červenka ze společného jmění manželů Jarmily a Jaromíra
Zapletalových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníků
o odprodej pozemků,
2.16. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 515/14, parc. č. 515/28
a parc. č. 515/29, vše v k.ú. a obci Bílsko z vlastnictví pana Ladislava Hubáčka
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka o odprodej
pozemků,
2.17. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 769/3 v k.ú. Polom
u Hranic, obec Polom z podílového spoluvlastnictví paní Ludmily Hýžové
(id. 1/2) a pana Jana Hýži (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
z důvodu nezájmu spoluvlastníků o odprodej pozemku,
2.18. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2.,
ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 490/3 v k.ú. Boškov,
obec Potštát z vlastnictví Římskokatolické farnosti Potštát do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, z důvodu vypořádání pozemku v rámci komplexní
pozemkové úpravy.
2.19. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/25/22/2012, bod 4. 2.,
ze dne 29. 6. 2012 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 3017/5 ostatní plocha
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o výměře 96 m2 a parc. č. 3017/1 o výměře 1529 m2, oba v k.ú. Mohelnice,
obec Mohelnice z podílového spoluvlastnictví paní Miluše Gazda (id. 1/2)
a pana Karla Šincla (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu
nedostižnosti spoluvlastníků pozemku.
3.

schvaluje
3.1. uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na budoucí odkoupení
částí pozemků v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice – Lašťany mezi vlastníky
pozemků jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím dle tabulky uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy. Řádné kupní
smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „III/44436 Bělkovice – Lašťany – obchvat“
kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého
kraje. Součástí smluv bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje
provést výše jmenovanou stavbu.
3.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 537/10 orná půda o výměře cca 49 m2,
parc. č. 696/16 orná půda o výměře cca 592 m2, parc. č. 718/10 orná půda
o výměře cca 13 m2, parc. č. 792/7 orná půda o výměře cca 82 m2,
parc. č. 792/20 orná půda o výměře 59 m2, parc. č. 792/28 orná půda
o výměře cca 29 m2, parc. č. 797/14 orná půda o výměře cca 444 m2,
parc. č. 944/1 trv. travní porost o výměře cca 507 m2, parc. č. 944/2 orná půda
o výměře cca 72 m2, parc. č. 975/1 orná půda o výměře cca 2732 m2,
parc. č. 975/5 orná půda o výměře cca 350 m2, parc. č. 975/6 orná půda
o výměře cca 458 m2, parc. č. 975/7 orná půda o výměře cca 1081 m2,
parc. č.
990
orná
půda
o
výměře
cca
189
m2,
parc. č. 1010/1 ostat. pl. o výměře cca 173 m2, parc. č. 1025 ostat. pl.
o výměře cca 2768 m2, parc. č. 1029 ostat. pl. o výměře cca 8552 m2,
parc. č. 1030/1
ostat.
pl.
o
výměře
cca
230
m2,
parc. č. 1031 ostat. pl. o výměře
cca
196
m2,
parc.
č.
1034/2
ostat. pl. o výměře cca 20 m2, parc. č. 1041 ostat. pl. o výměře cca 63 m2,
parc. č. 1042 ostat. pl. o výměře cca 46 m2, parc. č. 1062 ostat. pl. o výměře
cca 4 m2, parc. č. 1064/2 ostat. pl. o výměře cca 1092 m2, parc. č. 1066
ostat. pl. o výměře cca 131 m2, parc. č. 1068/1 ostat. pl. o výměře cca 278 m2,
vše v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice – Lašťany a části pozemku parc. č. 2381/1
travní pl. o výměře cca 165 m2 v k.ú. Dolany u Olomouce, vše mezi obcí
Bělkovice – Lašťany, IČ: 00298654, jako budoucím dárcem a Olomouckým
krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena
do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„III/44436 Bělkovice – Lašťany – obchvat“ kolaudována, za podmínky,
že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
3.3. odkoupení částí pozemků parc. č. 1170/1 lesní pozemek o výměře 9 m2
a parc. č. 1167 lesní pozemek o výměře 45 m2, dle geometrického plánu
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č. 126 – 24/2008 ze dne 15. 4. 2008 pozemky parc. č. 1170/1 díl „a“ o výměře
9 m2 a parc. č. 1167 díl „b“ o výměře 45 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 1617 ost. pl. o celkové výměře 10 178 m2, v k.ú. a obci Hraničné
Petrovice, vše z vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu 2 160,- Kč. Nabyvatel uhradí
náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy ve výši 6 147,- Kč a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. odkoupení pozemku parc. č. 20/4 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. a obci
Hoštejn ze společného jmění manželů Marie a Miloslava Tomáškových
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.
3.5. odkoupení pozemku parc. č. 1235/29 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú.
a obci Hustopeče nad Bečvou ze společného jmění manželů Vladislavy
a Ing. Jaroslava
Ryšávkových
do
vlastnictví
Olomouckého
kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu ve výši 990,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. odkoupení pozemku parc. č. 1235/48 ost. pl. o výměře 45 m2 v k.ú.
a obci Hustopeče nad Bečvou z podílového spoluvlastnictví paní Ludmily
Frydrychové (id. 1/2) a pana Jana Frydrycha (id. 1/2) do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 2 410,- Kč. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. odkoupení částí pozemku parc. č. 1195/2 trvalý travní porost o celkové
výměře 41 m2, dle geometrického plánu č. 324 – 217/2011 ze dne 8. 12. 2011
pozemky parc. č. 1441/1 ost. pl. o výměře 36 m2 a parc. č. 1412/3 vodní
plocha o výměře 5 m2, v k.ú. a obci Velké Kunětice z vlastnictví paní Veroniky
Stehlíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 050,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.8. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 5813 orná půda o výměře 732 m2, dle geometrického plánu
č. 5158-71/2012 ze dne 20. 8. 2012 pozemek parc. č. 5813/4 orná půda
o výměře 732 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví pana Viktora
Hejduška do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši
132 110,- Kč,
3.9. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 5813 orná půda o výměře 317 m2, dle geometrického plánu
č. 5158-71/2012 ze dne 20. 8. 2012 pozemek parc. č. 5813/3 orná půda
o výměře 317 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví pana Viktora
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Hejduška do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 4 805,- Kč,
3.10. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 5813 orná půda o výměře 732 m2, dle geometrického plánu
č. 5158-71/2012 ze dne 20. 8. 2012 pozemek parc. č. 5813/4 orná půda
o výměře 732 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví pana Břetislava
Slánského do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši
132 110,- Kč,
3.11. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 5813 orná půda o výměře 317 m2, dle geometrického plánu
č. 5158-71/2012 ze dne 20. 8. 2012 pozemek parc. č. 5813/3 orná půda
o výměře 317 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví pana Břetislava
Slánského do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 4 805,- Kč,
s tím, že Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smluv
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4.

schvaluje
4.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 315/1 lesní pozemek o výměře cca 128 m2, parc. č. 315/4
ostatní plocha o výměře cca 1 896 m2 a parc. č. 1098 vodní plocha o výměře
cca 82 m2, vše v k.ú. Hostice, obec Ruda nad Moravou mezi Lesy České
republiky, s.p., IČ: 42196451 jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
4.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 295/19 trvalý travní porost o výměře cca 98 m2
v k.ú. Hostice, obec Ruda nad Moravou mezi společností Papírna Aloisov a.s.,
IČ: 2983480 jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy,
4.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k částem pozemků parc. č. 299/1 trvalý travní
porost o výměře cca 107 m2 a parc. č. 299/6 trvalý travní porost o výměře
cca 226 m2, oba v k.ú. Hostice, obec Ruda nad Moravou mezi Janem Bankem
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k částem pozemků parc. č. 299/1 trvalý travní
porost o výměře cca 107 m2 a parc. č. 299/6 trvalý travní porost o výměře
cca 226 m2, oba v k.ú. Hostice, obec Ruda nad Moravou mezi Danou
Bankovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k částem pozemků parc. č. 1083/79 orná
půda o výměře cca 90 m2 a parc. č. 1081 orná půda o výměře cca 62 m2,
oba v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi Aloisem Mackem
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
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4.6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického
podílu
(id.
1/2)
k
částem
pozemků
parc. č. 1083/79 orná půda o výměře cca 90 m2 a parc. č. 1081 orná půda
o výměře cca 62 m2, oba v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi Marií
Šulovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 1048/10 orná půda o výměře cca 131 m2 a parc. č. 1048/40
orná půda o výměře cca 27 m2, oba v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov
mezi Marií Gronychovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,
4.8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 1048/39 orná půda o výměře cca 7 m2 v k.ú. Dolní Bohdíkov,
obec Bohdíkov mezi Emanuelem Bankem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 1028 ostatní plocha o výměře cca 143 m2, parc. č. 1026
vodní plocha o výměře cca 586 m2 a parc. č. 1025/1 ostatní plocha o výměře
cca 1 100 m2, vše v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi společností
Papírna Aloisov a.s., IČ: 2983480 jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy,
4.10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 1022 ostatní plocha o výměře cca 1 248 m2 v k.ú. Dolní
Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi společností LESY RUDA a.s., IČ: 47151234,
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 1233 vodní plocha o výměře cca 22 m2 v k.ú. Dolní
Bohdíkov, obec Bohdíkov mezi Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451,
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/369
Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky
nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 90,- Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv
a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Součástí smluv bude rovněž ustanovení o oprávnění
Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 14/2 vodní plocha o výměře cca 176 m2 a části pozemku
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 14
o výměře cca 539 m2, oba v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi manžely
Miladou a Josefem Kubíčkovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena
do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky,
že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého
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kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve výši 120,- Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění
Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. st. 137/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře cca 11 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou
mezi Lenkou Jakubovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy,
4.14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. st. 137/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře cca 11 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou
mezi Ing. Jiřím Schneiderem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové zprávy,
4.15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. st. 204 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 5 m2 v k.ú.
a obci Ruda nad Moravou mezi Miluškou Pliskovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK)
parc. č. 550/1 o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou
mezi Helenou Boxanovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,
4.17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci
- parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 556/8 o výměře cca 30 m2
v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi Ladislavem Pliskou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku ve zjednodušené evidenci
- parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 556/8 o výměře cca 30 m2
v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi Ivanou Pliskovou jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
parc. č. st. 193 o výměře cca 17 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou
mezi JEDNOTOU, spotřebním družstvem Zábřeh, IČ: 00032433 jako budoucím
prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.20. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 13/2 zahrada
o výměře cca 128 m2 v k.ú. Olšany nad Moravou, obec Olšany
mezi Ladislavem Žiškou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,
4.21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 13/2 zahrada
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o výměře cca 128 m2 v k.ú. Olšany nad Moravou, obec Olšany mezi Naděždou
Žiškovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím
kupujícím,
4.22. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. st. 42/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 2 m2
a parc. č. 70/3 zahrada o výměře cca 1 m2, oba v k.ú. Olšany nad Moravou,
obec Olšany mezi Miroslavem Joklíkem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.23. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 147/4 orná půda o výměře cca 54 m2 v k.ú. Olšany
nad Moravou, obec Olšany mezi společností RENOSTAV, spol. s r.o.,
IČ: 15502929 jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,
4.24. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 59/2 zahrada o výměře cca 2 m2 v k.ú. Olšany nad Moravou,
obec Olšany mezi Františkem Joklíkem jako budoucím prodávajícím
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím za podmínek dle důvodové
zprávy,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/369
Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky
nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 250,- Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv
a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Součástí smluv bude rovněž ustanovení o oprávnění
Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.25. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 303/2 ostatní plocha o výměře cca 77 m2 a parc. č. 315
trvalý travní porost o výměře cca 70 m2, oba v k.ú. Raškov Ves,
obec Bohdíkov mezi společností Isola Powertekk, s.r.o., IČ: 25535412
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
4.26. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 316/1 lesní pozemek o výměře cca 112 m2 v k.ú. Raškov
Ves, obec Bohdíkov mezi Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451
jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/369
Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky
nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 150,- Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv
a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Součástí smluv bude rovněž ustanovení o oprávnění
Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.27. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 783 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Komňátka,
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obec Bohdíkov mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace,
IČ: 70994234 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 „II/369
Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky, že pozemek
nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní
cena předmětného pozemku bude sjednána ve výši 70,- Kč/m2. Olomoucký
kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje
provést výše jmenovanou stavbu.
4.28. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový
katastr (PK) parc. č. st. 61/1 o výměře cca 14 m2, parc. č. st. 61/2 o výměře
cca 18 m2, parc. č. 552/2 o výměře cca 12 m2, parc. č. st. 60 o výměře
cca 48 m2, parc. č. 556/1 o výměře cca 87 m2 a parc. č. 556/3 o výměře
cca 4 m2, vše v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi obcí Ruda nad Moravou,
IČ: 00303313, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným,
4.29. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 147/3 orná půda o výměře cca 59 m2,
parc. č. st. 190 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2,
parc. č. 69 zahrada o výměře cca 22 m2, parc. č. 872 ostatní plocha o výměře
cca 2 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 69 o výměře cca 51 m2, vše v k.ú. Olšany
nad Moravou, obec Olšany mezi obcí Olšany, IČ: 00303097, jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným,
s tím, že řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/369
Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, a za podmínky, že pozemky
nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj uhradí náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění
Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
5.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 3. – 3. 11. 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 Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí
nemovitého majetku uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.2.
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UZ/4/23/2013

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 148/19 ost. pl. o výměře
74 m2, dle geometrického plánu č. 1205 – 145/2012 ze dne 18. 1. 2013
pozemek parc. č. 148/25 ost. pl. o výměře 74 m2, v k.ú. Olomouc – město,
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouce, IČ: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 527 ost. pl. o výměře 1 891 m2
v k.ú. Loučany na Hané, obec Loučany z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Loučany, IČ: 00635651. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 157/2 ost. pl. o celkové
výměře 2 132 m2 a části pozemku parc. č. 157/3 ost. pl. o výměře 41 m2,
dle geometrického plánu č. 80 - 538/2011 ze dne 20. 2. 2012 pozemky
parc. č. 157/5 ost. pl. o výměře 1 171 m2, parc. č. 157/6 o výměře 961 m2
a parc. č. 157/7 ost. pl. o výměře 41 m2, vše v k.ú. Hablov, obec Olšany
u Prostějova, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Olšany
u Prostějova, IČ: 00288560. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 511/3 ost. pl. o výměře 29 m2,
dle geometrického plánu č. 843-249/2012 ze dne 13. 11. 2012 pozemek
parc č. 511/9 o výměře 29 m2, částí pozemku parc. č. 511/3 ost. pl. o celkové
výměře 579 m2, dle geometrického plánu č. 829-162/2012 ze dne 6. 8. 2012
pozemky
parc.
č.
511/7
ost.
pl.
o
výměře
177
m2
a parc. č. 511/8 ost. pl. o výměře 402 m2, vše v k.ú. a obci Dolní Studénky,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dolní Studénky, IČ: 635936.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.5. bezúplatný převod veřejného osvětlení - dvou svítidel typu MC 2 ZEBRA
150 W vč. 2 stožárů o výšce 6 m, stožáru o výšce 5 m a kabelového rozvodu
v celkové délce cca 120 m, vše v k.ú. Sušice u Přerova, vybudované v rámci
stavebního objektu „SO 402 Veřejné osvětlení“ jako součásti investiční akce
„Silnice II/434 Sušice – přeložka silnice“, z vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví obce Sušice, IČ: 00636606, za podmínek dle důvodové zprávy.
2.6.

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
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převod částí pozemku parc. č. 2526 ost. pl. o celkové výměře cca 659 m2
v k.ú. a obci Šternberk mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem
a městem Šternberk, IČ: 00299529, jako budoucím obdarovaným. Darovací
smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Stavební úpravy silnice II/447
ulice Litovelská ve Šternberku“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemku parc. č. 610/3 ost. pl. o celkové výměře cca 100 m2
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem
jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308,
jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději
do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Dolní novosadská – dopravní opatření“ kolaudována. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 969 ost. pl. o výměře cca 245 m2 a části
pozemku parc. č. 971 ost. pl. o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. a obci Štarnov
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Štarnov,
IČ: 00635685, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
bude stavba „Cyklostezka Olomouc –Šternberk, poslední etapa Bohuňovice
- Štarnov“ kolaudována.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 635 ost. pl. o celkové výměře
48 m2, dle geometrického plánu č. 251 – 214/2012 ze dne 31. 10. 2012
pozemky parc. č. 635/2 ost. pl. o výměře 46 m2 a parc. č. 635/3
ost. pl. o výměře 2 m2, oba v k.ú. a obci Stařechovice, oba z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Stařechovice, IČ: 00288802.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.10. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 582/2 ost. pl. o celkové
výměře 70 m2, dle geometrického plánu č. 479-80/2012 ze dne 19. 11. 2012
pozemek parc. č. 582/2 díl „b“ o výměře 11 m2 a pozemek parc. č. 582/2 díl „a“
o
výměře
59
m2,
které
jsou
sloučeny
do
pozemku
parc. č. 578/3 ost. pl. o celkové výměře 13 981 m2, a části pozemku
582/1 ost. pl. o výměře 134 m2, dle geometrického plánu č. 480-110/2012
ze dne 12. 11. 2012 pozemek parc. č. 582/9 ost. pl. o výměře 134 m2,
vše v k.ú. a obci Skrbeň, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Skrbeň, IČ: 00635693. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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2.11. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 976 ost. pl. o celkové výměře
487 m2 a části pozemku parc. č. 978/1 ost. pl. o výměře 1 m2,
dle geometrického plánu č. 312 – 337/2012 ze dne 14. 11. 2012 pozemek
parc. č. 976 díl „b“ o výměře 103 m2 a pozemek parc. č. 978/1 díl „a“ o výměře
1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 976/5 ost. pl. o celkové výměře
104 m2, pozemek parc. č. 976/6 ost. pl. o výměře 311 m2 a pozemek
parc. č. 976/7 ost. pl. o výměře 73 m2, vše v k.ú. a obci Nová Hradečná,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Nová Hradečná,
IČ: 00575658. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.12. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1672 ost. pl. o výměře
0,29 m2, dle geometrického plánu č. 340 – 185/2009 ze dne 13. 11. 2009
pozemek parc. č. 1672 díl „i“ o výměře 0,29 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 1683/1 ost. pl. o celkové výměře 5 549 m2, v k.ú. a obci Všechovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Všechovice, IČ: 00302228.
Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2. 1. – 2. 4., 2. 9.
- 2. 12. 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 této příspěvkové organizace,
vyhotovených v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku
uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.3.
UZ/4/24/2013

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.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/26/2011,
bod 3. 4., ze dne 24. 6. 2011 ve věci bezúplatného nabytí části pozemku
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN)
parc. č. 1022 o výměře 1 830 m2, dle geometrického plánu č. 215 – 31/2006
ze dne 18. 3. 2010 pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1022 díly „c + g+ j“ o výměře 1 830 m2,
v k.ú. Dluhonice, obec Přerov z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace z důvodů změny označení
a výměry nabývaných pozemků.
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3.

schvaluje
3.1. bezúplatné nabytí částí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1022 o celkové výměře 1 832 m2,
dle geometrického plánu č. 279 – 51/2011 ze dne 31. 10. 2011 pozemek
parc. č. 1013/14 ost. pl. o výměře 1 832 m2, v k.ú. Dluhonice, obec Přerov
z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 543/3 ost. pl. o výměře 43 m2
a parc. č. 546/7 ost. pl. o výměře 49 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova, obec
Prostějov z vlastnictví společnosti KOMPAKTA INVEST a.s., IČ: 25329120,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 368/5 ost. pl. o výměře 107 m2,
parc. č. 369/5 ost. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 391/11 ost. pl. o výměře 41 m2
v k.ú. Čechovice u Prostějova, obec Prostějov z vlastnictví společnosti ATLAS
O.C. s r.o., IČ: 61975320, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková 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. 343 ost. pl. o výměře 44 m2
v k.ú. Čechovice u Prostějova, obec Prostějov z vlastnictví společnosti Třinec
Property Development, a.s., IČ: 27214541, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
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 ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. st. 271 o výměře 170 m2 v k.ú. a obci Černá
Voda 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 spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 937/4 vodní plocha o výměře
883 m2 v k.ú. Radslavice u Přerova, obec Radslavice 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.
3.7. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 307 ost. pl. o výměře 438 m2,
parc. č. 288/4 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 644/27 ost. pl. o výměře 143 m2
a parc. č. 289/8 ost. pl. o výměře 473 m2, vše v k.ú. Újezd u Mohelnice, obec
Mohelnice, vše z vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, do vlastnictví
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Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.4.
UZ/4/25/2013

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

2.

schvaluje
2.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1391/1 ost. pl. o výměře
420 m2, dle geometrického plánu č. 234 – 83/2012 ze dne 12. 9. 2012
pozemek parc. č. 1391/26 ost. pl. o výměře 420 m2, v k.ú. a obci Olšovec
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Olšovec, IČ: 00636436,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků
parc. č. 1391/7 ost. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 1391/8 ost. pl. o výměře
59 m2, dle geometrického plánu č. 238 – 40438/2012 ze dne 7. 12. 2012
pozemky parc. č. 1391/7 díl „a“ o výměře 28 m2 a parc. č. 1391/8 díl „b“
o výměře 59 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1391/1
ost. pl. o celkové výměře 22 707 m2, pozemků parc. č. 1391/14
ost. pl. o výměře 1681 m2, parc. č. 1391/16 ost. pl. o výměře 942 m2,
parc. č. 1391/17 ost. pl. o výměře 846 m2, parc. č. 1391/22 ost. pl. o výměře
886 m2, parc. č. 1391/23 ost. pl. o výměře 1 187 m2, parc. č. 1391/24
ost. pl. o výměře 578 m2, parc. č. 1428/48 ost. pl. o výměře 38 m2,
parc. č. 1428/66 ost. pl. o výměře 40 m2, parc. č. 1428/86 ost. pl. o výměře
51 m2 a parc. č. 1428/88 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k.ú. a obci Olšovec,
vše z vlastnictví obce Olšovec, IČ: 00636436, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje
i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatný převod pozemků parc. č. 387/7 ost. pl. o výměře 26 m2,
parc. č. 387/8 ost. pl. o výměře 170 m2, parc. č. 387/9 ost. pl. o výměře
448 m2, parc. č. 387/10 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 387/11
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ost. pl. o výměře 1 111 m2, parc. č. 387/12 ost. pl. o výměře 25 m2,
parc. č. 387/13 ost. pl. o výměře 212 m2, parc. č. 387/14 ost. pl. o výměře
60 m2 a parc. č. 387/15 ost. pl. o výměře 61 m2, vše v k.ú. a obci Hoštejn,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hoštejn, IČ: 00302589,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků
parc. č. 3/13 ost. pl. o výměře 414 m2, parc. č. 3/15 ost. pl. o výměře 41 m2
a parc. č. 17/3 ost. pl. o výměře 17 m2, vše v k.ú. a obci Hoštejn,
vše z vlastnictví obce Hoštejn, IČ: 00302589, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje
i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1009/1 ost. pl. o výměře
223 m2, dle geometrického plánu č. 468 – 973/2011 ze dne 13. 12. 2011
pozemek parc. č. 1009/4 ost. pl. o výměře 223 m2, částí pozemku
parc. č. 1017/3 ost. pl. o celkové výměře 2 309 m2, dle geometrického plánu
č. 477 – 689/2012 ze dne 27.7.2012 pozemky parc. č. 1017/5 ost. pl. o výměře
1 260 m2 a parc. č. 1017/6 ost. pl. o výměře 1 049 m2, částí pozemků
parc. č. 988/2 ost. pl. o výměře 176 m2 a parc. č. 993 ost. pl. o celkové výměře
1 961 m2, dle geometrického plánu č. 475 – 689/2012 ze dne 23. 7. 2012
pozemky parc. č. 988/4 ost. pl. o výměře 176 m2, parc. č. 993/2
ost. pl. o výměře 148 m2, parc. č. 993/3 ost. pl. o výměře 1 678 m2,
parc. č. 993/4 ost. pl. o výměře 104 m2 a parc. č. 993/5 ost. pl. o výměře
31 m2, částí pozemku parc. č. 1288 ost. pl. o výměře 922 m2,
dle geometrického plánu č. 474 – 689/2012 ze dne 25. 7. 2012 pozemek
parc. č. 1288/2 ost. pl. o výměře 922 m2, části pozemku parc. č. 1008/1
ost. pl. o výměře 14 m2 a částí pozemku parc. č. 1004 ost. pl. o celkové
výměře 2 307 m2, dle geometrického plánu č. 476 – 689/2012 ze dne
31. 7. 2012 pozemky parc. č. 1008/3 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 1004/2
ost. pl. o výměře 864 m2, parc. č. 1004/3 ost. pl. o výměře 1 344 m2,
parc. č. 1004/4 ost. pl. o výměře 71 m2 a parc. č. 1004/6 ost. pl. o výměře
28 m2, vše v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, obec Nezamyslice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Nezamyslice, IČ: 00288501,
za podmínky, že bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku
parc. č. 114/1 ost. pl. o výměře 116 m2, dle geometrického plánu
č. 478 - 689/2012 ze dne 26. 7. 2012 pozemek parc. č. 1009/8 ost. pl. o
výměře 116 m2, částí pozemků parc. č. 533/1 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č.
982/1 ost. pl. o výměře 276 m2, parc. č. 982/3 ost. pl. o výměře 69 m2,
parc. č. 1024/1 ost. pl. o výměře 261 m2, dle geometrického plánu
č. 476 - 689/2012 ze dne 31. 7. 2012 pozemky parc. č. 1004/5 ost. pl. o výměře
3 m2, parc. č. 1008/5 ost. pl. o výměře 276 m2, parc. č. 1008/4
ost. pl. o výměře 69 m2 a parc. č. 1024/11 ost. pl. o výměře 261 m2,
vše v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, obec Nezamyslice, vše z vlastnictví
městyse Nezamyslice, IČ: 00288501, 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
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s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 136 zahrada o výměře
438 m2, dle geometrického plánu č. 183 – 40381/2012 ze dne 23. 11. 2012
pozemek parc. č. 136 ost. pl. o výměře 329 m2, v k.ú. Líšná u Přerova, obec
Líšná z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Líšná,
IČ: 00636355, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 1235 ost. pl. o výměře 6 625 m2, dle geometrického
plánu č. 183 – 40381/2012 ze dne 23. 11. 2012 pozemek parc. č. 1235/1
ost. pl. o výměře 6 625 m2, v k.ú. Líšná u Přerova, obec Líšná z vlastnictví
obce Líšná, IČ: 00636355, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedené
nemovitosti. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. směnu pozemku parc. č. 1165/4 vodní pl. o výměře 4 m2 v k.ú. a obci
Uhelná ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za pozemek parc. č. 2306
ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Uhelná, ve vlastnictví ČR – Lesy České
republiky, s.p., IČ: 42196451. Olomoucký kraj uhradí cenový rozdíl
směňovaných nemovitostí ve výši 1 920,- Kč. Účastníci směny uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
2.6. bezúplatný převod pozemků parc. č. 778/5 ost. pl. o výměře 3 m2,
parc. č. 778/6 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 778/7 ost. pl. o výměře 7 m2
a parc. č. 834 ost. pl. o výměře 323 m2, vše v k.ú. Stará Ves u Přerova, obec
Stará Ves, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Stará Ves,
IČ: 00636584, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
části pozemku parc. č. 119/1 ost. pl. o výměře 105 m2, dle geometrického
plánu č. 408 – 40429/2012 ze dne 7. 12. 2012 pozemek parc. č. 778/9
ost. pl. o výměře 105 m2, pozemků parc. č. 520/7 ost. pl. o výměře 6 m2
a parc. č. 520/8 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. Stará Ves u Přerova, obec
Stará Ves, vše z vlastnictví obce Stará Ves, IČ: 00636584, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje
i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatky spojené
s návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 718/1 ost. pl. o celkové
výměře 1 647 m2, dle geometrického plánu č. 241 – 688/2012
ze dne 27. 9. 2012 pozemky parc. č. 718/9 ost. pl. o výměře 537 m2,
parc. č. 718/10 ost. pl. o výměře 587 m2, parc. č. 718/11 ost. pl. o výměře
32 m2, parc. č. 718/12 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 718/13
ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č. 718/14 ost. pl. o výměře 464 m2,
v k.ú. Buková u Protivanova, obec Buková, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Buková, IČ: 00288098, za podmínky,
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že současně bude realizován bezúplatný převod částí pozemků
parc. č. 99/4 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 99/10 ost. pl. o výměře 60 m2
a parc. č. 99/118 ost. pl. o výměře 4 m2, dle geometrického plánu
č. 241 - 688/2012 ze dne 27. 9. 2012 pozemky parc. č. 99/140 ost. pl. o výměře
13 m2, parc. č. 99/138 ost. pl. o výměře 60 m2 a parc. č. 99/139
ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k.ú. Buková u Protivanova, obec Buková,
vše z vlastnictví obce Buková, IČ: 00288098, vše do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje
i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1055/1 ost. pl. o výměře
1 299 m2, dle geometrického plánu č. 268-83/2012 ze dne 8. 8. 2012 pozemky
parc. č. 1055/5 ost. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 1055/8 ost. pl. o výměře
49 m2,
parc.
č.
1055/9
ost.
pl.
o
výměře
78
m2,
parc. č. 1055/10 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 1055/11 ost. pl. o výměře
34 m2, parc. č. 1055/12 ost. pl. o výměře 362 m2, parc. č. 1055/13
ost. pl. o výměře 366 m2 a parc. č. 1055/15 ost. pl. o výměře 258 m2,
vše v k.ú. a obci Postřelmůvek, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Postřelmůvek, IČ: 00635961, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1055/4
ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1075/15 zahrada o výměře 7 m2,
parc. č. 1075/14 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 1075/37 ost. pl. o výměře
6 m2, parc. č. 1075/38 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 1075/39
ost. pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 268-83/2012
ze dne 8. 8. 2012 pozemky parc. č. 1055/14 ost. pl. o výměře 1 m2,
parc. č. 1075/46 ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č. 1075/37 ost. pl. o výměře
27 m2, vše v k.ú. a obci Postřelmůvek, vše z vlastnictví obce Postřelmůvek,
IČ: 00635961, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí.
Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.9. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 801/1 ostatní plocha
o celkové výměře 399 m2, dle geometrického plánu č. 1056-106/2012
ze dne 18. 9. 2012 pozemky parc. č. 801/1 díl „g“ o výměře 270 m2
a parc. č. 801/1 díly c+h o celkové výměře 129 m2 a částí pozemku
parc. č. 219 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 56 m2,
dle geometrického plánu č. 1056-106/2012 ze dne 18. 9. 2012 pozemky
parc. č. 219 díl „d“ o výměře 24 m2 a parc. č. 219 díl „k“ o výměře 32 m2,
vše v k.ú. a obci Velký Týnec z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Velký Týnec, IČ: 00299669, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 218 ostatní plocha o výměře 28 m2,
dle geometrického plánu č. 1056-106/2012 ze dne 18. 9. 2012 pozemek
parc. č. 218 díl „e“ o výměře 28 m2, parc. č. 220 ostatní plocha o výměře 3 m2,
dle geometrického plánu č. 1056-106/2012 ze dne 18. 9. 2012 pozemek
parc. č. 220 díl „b“ o výměře 3 m2 a parc. č. 1266 ostatní plocha o výměře
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61 m2, dle geometrického plánu č. 1056-106/2012 ze dne 18. 9. 2012
pozemek parc. č. 1266 díl „j“ o výměře 61 m2, vše v k. ú. a obci Velký Týnec
z vlastnictví obce Velký Týnec, IČ: 00299669, 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.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i obce Líšná o vzájemný úplatný převod částí
pozemků v k.ú. Líšná u Přerova, obec Přerov z důvodu, že Olomoucký kraj
realizuje majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných chodníky
a komunikacemi mezi územně samosprávnými celky formou bezúplatných
převodů.

4.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů 2. 1. - 2. 9. 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 2. 1. - 2. 9. 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: 9.5.
UZ/4/26/2013

Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
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.

bere
na
v ě d o m í rozpis rozpočtu škol a školských zařízení
v působnosti Olomouckého kraje na rok 2013 dle Příloh č. 1 - 3 důvodové
zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.
UZ/4/27/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací
v Olomouckém kraji za školní rok 2011/2012

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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soustavy

1.

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

2.

s c h v a l u j e text Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Olomouckém kraji za školní rok 2011/2012 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á zaslat Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Olomouckém kraji za školní rok 2011/2012 Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky a zveřejnit ji na webových stránkách
Olomouckého kraje

O: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana
T: ihned
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.
UZ/4/28/2013

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
v oblasti kultury - obec 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 prominutí povinnosti odvodu ve výši 53.030,00 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 obcí
Bílá Voda, Kamenička 37, 790 69 Bílá Voda, IČ: 00302341 jako příjemcem
dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat o přijatém usnesení obec Bílá Voda

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
T: ihned
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.

UZ/4/29/2013

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 - 7 důvodové zprávy

3.

ukládá

p o d e p s a t dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
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organizací v oblasti kultury dle bodu 2 usnesení
O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 13.
UZ/4/30/2013

Příspěvek
Olomouckého
k významným příležitostem

kraje

na

realizaci

koncertů

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 příspěvků statutárnímu městu Přerov, statutárnímu
městu Prostějov, městu Šumperk a městu Jeseník na zajištění oslav státního
svátku 28. října, a to ve výši 180 000,- Kč pro každé ze jmenovaných měst
dle důvodové zprávy

3.

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

4.

ukládá
2 usnesení

smlouvy

podepsat

o

poskytnutí

příspěvku

dle

Přílohy

smlouvy o poskytnutí příspěvků dle bodu

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 14.
UZ/4/31/2013

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
v oblasti kultury - TJ Sokol Skalička

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
prominutí povinnosti odvodu ve výši 20.000,- Kč
a souvisejícího penále v plné výši za porušení rozpočtové kázně u finančních
prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smlouvy
o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a TJ Sokol
Skalička, se sídlem Skalička, 753 52, IČ: 61985856 jako příjemcem
dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat o přijatém usnesení TJ Sokol Skalička

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
T: ihned
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 15.
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UZ/4/32/2013

Změna účelu využití části dotace poskytnuté obci Doloplazy
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.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i obce Doloplazy na využití části dotace
poskytnuté z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje na realizaci akce „Doloplazy,
prodloužení kanalizace – větev A3-1 a A3-2 v celkové délce 389,50 m“,
na realizaci opravy nefunkční dešťové kanalizace, dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat obec Doloplazy o nevyhovění její žádosti

O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
T: 28. 6. 2013
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 16.
UZ/4/33/2013

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 poskytnutí účelové finanční dotace obcím z Fondu na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého
kraje na realizaci akcí doporučených komisí pro hodnocení předložených
žádostí dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace
z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí účelové finanční dotace obcím
z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje na realizaci akcí doporučených komisí
pro hodnocení předložených žádostí mezi Olomouckým krajem a obcemi
dle bodu 2 usnesení

5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace
dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
6.

s v ě ř u j e Radě Olomouckého kraje rozhodování o uzavírání dodatků
ke smlouvám o poskytnutí účelové finanční dotace dle bodu 4 usnesení
za účelem jejich změny. Dodatky však nesmí být měněn účel poskytnutí dotace
ani výše poskytnuté dotace.
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Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 17.
UZ/4/34/2013

Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích
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 poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích
na území Olomouckého kraje žadatelům uvedeným v Příloze č. 1 důvodové
zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t oznámení o poskytnutí finančních příspěvků
žadatelům dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 18.
UZ/4/35/2013

Cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob
se zdravotním postižením 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 udělení Ceny hejtmana Olomouckého kraje za práci
ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2012 panu Janu
Příborskému

3.

s c h v a l u j e navržené organizační zajištění předání ceny dle důvodové
zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 19.
UZ/4/36/2013

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace 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 dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace v sociální
oblasti dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

ukládá

podepsat

dodatek
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ke

zřizovací

listině

příspěvkové

organizace v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení
O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 20.
UZ/4/37/2013

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2013 – vyhodnocení žádostí

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 21.
UZ/4/38/2013

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví
pro rok 2013 - vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

v y h r a z u j e s i schválení pravidel Dotačního programu Olomouckého
kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2013 dle důvodové zprávy a rozhodování
o poskytnutí dotací jednotlivým subjektům dle zmíněného dotačního programu

3.

s c h v a l u j e pravidla Dotačního programu Olomouckého kraje pro oblast
zdravotnictví pro rok 2013 dle důvodové zprávy a jejích Příloh č. 1 a 2

4.

u k l á d á vyhlásit Dotační program Olomouckého
zdravotnictví pro rok 2013 dle bodu 3 usnesení

kraje

pro

oblast

O: MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana
T: ihned
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 22.
UZ/4/39/2013

Změny
zřizovacích
ve zdravotnictví

listin

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 změnu zřizovacích listin Sdružených zařízení pro péči o dítě
v Olomouci, příspěvkové organizace, IČ: 00849197 dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy (dodatek č. 7), Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického
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Moravský Beroun, příspěvkové organizace, IČ: 00600946 dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy (dodatek č. 8) a Odborného léčebného ústavu Paseka,
příspěvkové organizace, IČ: 00849081 dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy
(dodatek č. 8), a vydání úplného znění zmíněných zřizovacích listin
3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 7 zřizovací listiny Sdružených zařízení
pro péči o dítě v Olomouci, příspěvkové organizace, IČ: 00849197 dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy a úplné znění této zřizovací listiny (ve znění dodatku
č. 7), dodatek č. 8 Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického
Moravský Beroun, příspěvkové organizace, IČ: 00600946 dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy a úplné znění této zřizovací listiny (ve znění dodatku č. 8)
a dodatek č. 8 Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace,
IČ: 00849081 dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy a úplné znění této zřizovací
listiny (ve znění dodatku č. 8)

O: MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 23.
UZ/4/40/2013

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy – žádost
o finanční příspěvek

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku Regionální agentuře pro rozvoj Střední
Moravy dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 24.

UZ/4/41/2013

Program obnovy
o příspěvek

venkova

2013

-

vyhodnocení

žádostí

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova 2013
dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 - 3

3.

s c h v a l u j e uzavřít smlouvy mezi Olomouckým krajem a subjekty
uvedenými v doporučených návrzích dle Příloh č. 1 - 3

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 3 usnesení
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O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 25.
UZ/4/42/2013

Finanční příspěvky z dotačního programu "Podpora rozvoje
zahraničních vztahů Olomouckého kraje" 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 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 18 000 Kč městu Štíty
(žadatel č.2), IČ: 00303453, a ve výši 48 000 Kč Univerzitě Palackého
v Olomouci (žadatel č. 6 a 22), IČ: 61989592 z dotačního programu "Podpora
rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje" pro rok 2013 dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smluv s městem Štíty, IČ: 00303453 a Univerzitou
Palackého v Olomouci, IČ: 61989592 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí příspěvku s městem Štíty,
IČ: 00303453 a Univerzitou Palackého v Olomouci, IČ: 61989592 dle Přílohy
č. 2 důvodové zprávy

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 26.
UZ/4/43/2013

Finanční
příspěvky
z
rozpočtu
Olomouckého
kraje
pro Turistická informační centra na území 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 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého
kraje pro Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok
2013 pro žadatele č. 1 - 6, 9, 11 - 18, 20, 22, 25, 27 dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy a uzavření smluv s těmito žadateli

3.

s c h v a l u j e výjimku z pravidel dotačního programu na „Podporu
zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji v roce
2013“ pro žadatele č. 5, 14, 25

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
s žadateli č. 1 - 6, 9, 11 - 18, 20, 22, 25, 27 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 27.
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UZ/4/44/2013

Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k podpoře
Olomouckým krajem 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 poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého
kraje na realizaci akcí na území Olomouckého kraje v roce 2013 pro žadatele
Městská kulturní zařízení Jeseník, IČ: 00852112 ve výši 140 000,- Kč, město
Staré Město, IČ: 00303364 ve výši 80 000,- Kč a město Tovačov, IČ: 00302082
ve výši 80 000,- Kč dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

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

4.

ukládá podepsat
dle bodu 3 usnesení

smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 28.
UZ/4/45/2013

Financování složek integrovaného
Olomouckého kraje v roce 2013

záchranného

systému

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 1.055.000 Kč České republice
- Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČ: 70885940
dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 200.000 Kč Horské službě ČR,
o.p.s. Oblast Jeseník, IČ: 27467759 dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši 300.000 Kč Okresnímu sdružení
hasičů ČMS Olomouc, IČ: 65890132 dle důvodové zprávy

5.

ukládá
podepsat
dle bodu 2 - 4 usnesení

smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 29.
UZ/4/46/2013

Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013
- I. etapa

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 rozdělení neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013
- I. etapa dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 30.
UZ/4/47/2013

Pravidla na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
z rozpočtu Olomouckého kraje se státní dotací pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na období
2013 - 2016

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 na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
z rozpočtu Olomouckého kraje se státní dotací pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na období 2013 - 2016"
dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 31.
UZ/4/48/2013

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje:
a) Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 28. 1. 2013
b) Zápis z. 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 30. 1. 2013
c) Zápis z 1. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 12. 2. 2013
d) Zápis z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 6. 3. 2013

Předložil:
předsedové výborů zastupitelstva
Bod programu: 33.
UZ/4/49/2013

Zapojení Olomouckého kraje do realizace
opatření proti kalamitnímu přemnožení komárů

preventivních

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 účelové finanční dotace městu Litovel ve výši 50 %
nákladů, maximálně však 200 000,- Kč vynaložených na realizaci preventivních
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opatření proti kalamitnímu přemnožení komárů na správním území obcí Litovel,
Mladeč, Červenka, Střeň, Náklo a Příkazy, dle důvodové zprávy
3.

s v ě ř u j e Radě Olomouckého kraje rozhodování ve věci uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové finanční dotace dle bodu 2 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 34.
UZ/4/50/2013

Různé - Informace o stavbách na státní silniční a železniční
infrastruktuře v Olomouckém kraji

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: 35.1.
UZ/4/51/2013

Různé – Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

d e l e g u j e Ing. Michala Symerského jako člena správní rady sdružení
a jako zástupce Olomouckého kraje na jednáních valných hromad
dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 35.2.
UZ/4/52/2013

Různé – Informace o jednání s firmou Vítkovice Machinery
Group ve věci představení možnosti realizace investičního
záměru výstavby zařízení na energetické využití odpadů
v Mohelnici

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o jednání s firmou Vítkovice Machinery
Group ve věci představení možnosti realizace investičního záměru výstavby
zařízení na energetické využití odpadů v Mohelnici

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 35.3.

V Olomouci dne 26. 4. 2013

- 37 -

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana
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