USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 27. 9. 2013
UZ/6/1/2013

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 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 27. 9. 2013

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 1.
UZ/6/2/2013

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 5. 9. 2013:
a) s termínem plnění k 27. 9. 2013 dle části A) důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 2.
UZ/6/3/2013

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í upravenou zprávu o činnosti Rady Olomouckého
kraje za uplynulé období

2.

b e r e n a v ě d o m í záměr Rady Olomouckého kraje zpracovat
a Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 20. 12. 2013 předložit systémový
návrh způsobu zveřejňování vyhodnocení veřejných zakázek, včetně
podstatných náležitostí smluv na webových stránkách kraje. Tento návrh bude
předjednán na společném jednání předsedů klubů zastupitelů zastoupených
v Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 3.

UZ/6/4/2013

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku Muzeu umění
Olomouc, státní příspěvkové organizaci

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
mezi Olomouckým krajem a Muzeem umění Olomouc, státní příspěvkovou
organizací, se sídlem Denisova 47, 771 11 Olomouc, IČ: 75079950, dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek ke smlouvě dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.1.
UZ/6/5/2013

Smlouva o partnerství
orientovaných inovací

v

projektu

Centrum

sociálně

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 Centrem pro komunitní práci Moravskoslezského
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 dle důvodové zprávy

O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.2.
UZ/6/6/2013

Globální granty Olomouckého kraje II v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatek
ke smlouvě

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 dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového
projektu uzavřené dne 31. 7. 2013 mezi Olomouckým krajem jako
poskytovatelem a Gymnáziem Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, jako
příjemcem v rámci globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového
projektu v rámci globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.3.
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UZ/6/7/2013

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku městu Velká
Bystřice

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 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
mezi Olomouckým krajem a městem Velká Bystřice, se sídlem 8. května 79,
783 53 Velká Bystřice, IČ: 00299651, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek ke smlouvě dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 4.4.
UZ/6/8/2013

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/6/9/2013

Rozpočet
Olomouckého
změny - DODATEK

kraje

2013

-

rozpočtové

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č. 3 a Příloze č. 4

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.1.1.
UZ/6/10/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
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a) důvodovou zprávu
b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
dle důvodové zprávy
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.2.
UZ/6/11/2013

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.
UZ/6/12/2013

Rozpočet Olomouckého
k 31. 8. 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. 8. 2013

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.4.
UZ/6/13/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – příspěvek obci Ruda
nad Moravou, Svazku obcí Mikroregion Zábřežsko, obci Jestřebí
a obci Babice

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
20 000 Kč obci Ruda nad Moravou, ve výši 15 000 Kč Svazku obcí Mikroregion
Zábřežsko, ve výši 20 000 Kč obci Jestřebí a ve výši 25 000 Kč obci Babice

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.5.
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UZ/6/14/2013

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
a) předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy v částce 2 500 000 Kč
b) výjimku z Pravidel pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné
projekty Olomouckého kraje pro rok 2013 u žádostí:
Žádost č. 18 Automotoklub ECCE HOMO Šternberk, občanské sdružení,
IČ: 44936141, účel: Rally Jeseníky
Žádost č. 19 Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci, občanské
sdružení, IČ: 00562335, účel: Prestižní evropský pohár pořádaný Evropskou
volejbalovou federací - doprovodné reprezentativní a charitativní akce
k 60. výročí založení SKUP Olomouc

3.

u k l á d á zabezpečit finanční krytí Významných projektů dle bodu 2 usnesení
v částce 2 500 000 Kč

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
T: ihned
4.

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: 5.6.
UZ/6/15/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – příspěvek obci Dřevnovice

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
15 000 Kč obci Dřevnovice

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.7.
UZ/6/16/2013

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
v oblasti dopravy

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

s c h v a l u j e prominutí povinnosti odvodu ve výši 900 000 Kč
a souvisejícího penále v plné výši za porušení rozpočtové kázně u finančních
prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smlouvy
o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a obcí
Želechovice, Želechovice 1, 783 91 Uničov 1, IČ: 00635766 jako příjemcem,
dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat o přijatém usnesení obec Želechovice

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtmana
T: ihned
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 6.
UZ/6/17/2013

Dodatek č. 11 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Dodatek č. 11 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, s účinností od 27. 9. 2013 dle Přílohy č. 1
důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 11 zřizovací listiny Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.
UZ/6/18/2013

Žádost Svazku obcí „Povodí Loučka“ o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na rekonstrukci
povrchů krajských komunikací dotčených výstavbou kanalizace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje Svazku obcí „Povodí Loučka“, IČ: 70880751 ve výši 14 500 000 Kč
na rekonstrukci povrchů krajských komunikací dotčených výstavbou
kanalizace, dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.
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UZ/6/19/2013

Návrh statutárního města Přerov k uzavření Memoranda
o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky
„silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“

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 Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře
při vybudování přeložky „silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“ dle
Přílohy č. 2 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře
při vybudování přeložky „silnice I/55 Přerov - průtah centrem Přerova,
1. etapa“, po jeho schválení v orgánech statutárního města Přerova

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
4.

u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje k rozhodnutí výši podílu
spolufinancování Olomouckého kraje

O: Rada Olomouckého kraje
T: 2014
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.
UZ/6/20/2013

Mezikrajská
Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
v rámci Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje
na území Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e text Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného
dopravního systému Pardubického kraje mezi Olomouckým krajem
a Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ: 70892822, dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného
dopravního systému Pardubického kraje mezi Olomouckým krajem
a Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ: 70892822, dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 důvodové zprávy

O: Mgr. Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.
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UZ/6/21/2013

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. 2., ze dne 29. 6. 2012, týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na budoucí odprodej horkovodní přípojky 2xDN65, vybudované
v rámci stavby „Gymnázium Olomouc, Čajkovského – výstavba tělocvičny
a úprava venkovních sportovních ploch“, mezi Olomouckým krajem jako
budoucím prodávajícím a společností Dalkia Česká republika, a.s.,
IČ: 45193410, jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 500 000,- Kč,
navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH z důvodu, že bude přímo uzavřena
řádná kupní smlouva.

3.

schvaluje
3.1. odprodej horkovodní přípojky 2xDN65, vybudované v rámci stavby
„Gymnázium Olomouc, Čajkovského – výstavba tělocvičny a úprava
venkovních sportovních ploch“, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 do vlastnictví společnosti Dalkia Česká
republika, a.s., IČ: 45193410, za kupní cenu ve výši 500 000,- Kč, navýšenou
o příslušnou platnou sazbu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena současně
se smlouvou o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 685/1
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva.
3.2. odprodej pozemku parc. č. 1597/2 vodní tok o výměře 26 m2
v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, za kupní cenu
ve výši 260,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.3. odprodej části pozemku parc. č. 702/1 ost. pl. o výměře 103 m2,
dle geometrického plánu č. 316 – 11/2012 ze dne 14. 10. 2012 pozemek
parc. č. 702/23 ost. pl. o výměře 103 m2, v k.ú. a obci Bouzov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bouzov, IČ: 00298719, za kupní
cenu ve výši 6 180,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. směnu pozemku parc. č. 997/26 vodní plocha o výměře 66 m2
v k.ú. a obci Niva ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za části pozemku
parc. č. 1107/2 vodní plocha o výměře 18 m2, dle geometrického plánu
č. 247 – 299/2009 ze dne 4. 11. 2009 pozemky parc. č. 1107/6
ost. pl. o výměře 16 m2 a parc. č. 1107/8 ost. pl. o výměře 2 m2, v k.ú. a obci
Niva ve vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČ: 42196451. Lesy České
republiky, s.p. uhradí Olomouckému kraji cenový rozdíl směňovaných
nemovitostí ve výši 90,- Kč. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu
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na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č. 2012/02258/OMP/OSB, uzavřené dne 30. 5. 2012 mezi Olomouckým krajem
jako budoucím prodávajícím a obcí Velký Týnec jako budoucím kupujícím,
jejichž předmětem je budoucí odprodej části pozemku v k.ú. a obci Velký
Týnec se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně objektů, které po částečné
demolici zůstanou na pozemku, z důvodu jiného majetkoprávního vypořádání
předmětných nemovitostí.
3.6. odprodej budovy bývalých keramických dílen (část býv. rodinného domu
č.p. 17) na části pozemku parc. č. 219 zast. pl. a část pozemku parc. č. 219
zast. pl. o výměře 192 m2 v k.ú. a obci Velký Týnec se všemi součástmi
a příslušenstvím z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Velký
Týnec, IČ: 00299669, za kupní cenu ve výši 400 000,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 219 zast. pl. o výměře 720 m2
v k.ú. a obci Velký Týnec, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví obce Velký Týnec, IČ: 00299669,
za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

nevyhovuje žádosti
4.1. pana Miroslava Tichého o odprodej části pozemku parc. č. 702/1
ost. pl. o výměře 103 m2, dle geometrického plánu č. 316 – 11/2012 ze dne
14. 10. 2012 pozemek parc. č. 702/23 ost. pl. o výměře 103 m2, v k.ú. a obci
Bouzov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu převodu předmětného
pozemku do vlastnictví obce.
4.2. společnosti A.R.T. 247 s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 5836/2
v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, do vlastnictví společnosti
A.R.T. 247 s.r.o. z důvodu potřebnosti předmětného pozemku pro činnost
školy.
4.3. Ing. Tomáše Chlápka o odprodej částí pozemků parc. č. 2219
ost. pl. a parc. č. 2244/1 ost. pl. v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské
Mohelnice, do vlastnictví Ing. Tomáše Chlápka z důvodu potřebnosti
předmětných pozemků pro činnost školy a z důvodu bezpečnosti žáků
a personálu školy.
4.4. pana Libora Oharka o odprodej budovy č.p. 182 rodinný dům
na pozemku parc. č. 792 a pozemku parc. č. 792 zast. pl. a nádvoří o výměře
510 m2 v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, do vlastnictví
pana Libora Oharka z důvodu potřebnosti předmětných nemovitostí pro činnost
školy.

5.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
-9-

5.1.

Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 dle bodu 3. 1. návrhu na usnesení,

5.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů
3. 2., 3. 3., 3. 4., a 3. 7. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených
v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční.
6.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 3. 4. 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: 11.1.
UZ/6/22/2013

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/26/24/2012, bod 4. 8.,
ze dne 21. 9. 2012 ve věci odkoupení částí pozemků v k.ú. Leština u Zábřeha,
obec Leština z vlastnictví pana Václava Brzobohatého do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, z důvodu uskutečnění obnovy katastrálního operátu.
2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/22/2013, bod 3. 5.,
ze dne 26. 4. 2013 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1235/29
ost. pl. v k.ú. a obci Hustopeče nad Bečvou ze společného jmění manželů
Ing. Vladislavy a Ing. Jaroslava Ryšávkových do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, z důvodu nezájmu manželů Ryšávkových o odprodej předmětného
pozemku.
2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/26/24/2012,
bod 4. 17., ze dne 21. 9. 2012 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 2715/2
ost. pl. o výměře 289 m2 v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou z vlastnictví
paní Olgy Benešové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nesouhlasu
vlastníka s navrženou kupní cenou ve výši 14 880,- Kč.
2.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/20/2012, bod 4. 4.,
ze dne 21. 12. 2012, ve věci odkoupení části pozemku parc. č. 70/1 trvalý
travní porost o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 83-80/2011 ze dne
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12. 2. 2012 pozemek parc. č. 70/10 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. a obci
Oprostovice z vlastnictví paní Marie Páterové do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, z důvodu změny vlastníka předmětné nemovitosti.
3.

schvaluje
3.1. odkoupení částí pozemků parc. č. 1028/11 vodní plocha o výměře
31 m2 a parc. č. 1028/21 orná půda o výměře 147 m2, dle geometrického
plánu č. 485-2/2013 ze dne 31. 1. 2013 pozemky parc. č. 1028/26
ost. pl. o výměře 31 m2 a parc. č. 1028/27 ost. pl. o výměře 147 m2, vše
v k.ú. Leština u Zábřeha, obec Leština, vše z vlastnictví pana Václava
Brzobohatého do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 7 120,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.2. odkoupení části pozemku parc. č. 70/1 trvalý travní porost o výměře
61 m2, dle geometrického plánu č. 83-80/2011 ze dne 12. 2. 2012 pozemek
parc. č. 70/10 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Oprostovice z vlastnictví
pana Martina Pátera do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
3 140,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
3.3. odkoupení části pozemku parc. č. 83 zast. pl. a nádvoří o výměře 6 m2,
dle geometrického plánu č. 183-40381/2012 ze dne 23. 11. 2012 pozemek
parc. č. 1235/8 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Líšná u Přerova, obec Líšná
ze společného jmění manželů Marie a Miloslava Minářových do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 350,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. odkoupení pozemků parc. č. 1739/7 ost. pl. o výměře 232 m2
a parc. č. 1739/8 ost. pl. o výměře 256 m2 v k.ú. a obci Dub nad Moravou
z vlastnictví paní Olgy Šilhové do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu v celkové výši 24 400,- 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. 505/10 ost. pl. o výměře 95 m2 v k.ú. a obci
Špičky z podílového spoluvlastnictví paní Ivany Hebdové (id. 2/3) a pana
Radomíra Křístka (id. 1/3) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
v celkové výši 5 490,- 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 pozemků parc. č. 4717/24 ost. pl. o výměře 82 m2
a parc. č. 4717/26 ost. pl. o výměře 78 m2, oba v k.ú. a obci Přerov
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z podílového spoluvlastnictví pana Karla Budského (id. 1/4), pana Pavla
Budského (id. 1/4), paní Věry Olivové (id. 1/4) a paní Ireny Vojkůvkové (id. 1/4)
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy zemědělské,
Přerov, Osmek 47, za kupní cenu v celkové výši 96 000,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. výkupy pozemků, zastavěných silnicemi II. a III. třídy, z vlastnictví třetích
osob do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní ceny dle tabulky
uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8. odkoupení pozemku parc. č. 2077/2 ost. pl. o výměře 17 m2 v k.ú. a obci
Hanušovice z vlastnictví ČR – TECHNOMATU, státního podniku „v likvidaci“
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 1982/5 ostatní plocha o výměře cca 482 m2 v k.ú. a obci
Velká Bystřice mezi společností EUROSPEKTRUM GROUP, a.s.,
IČ: 47116641, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho
roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„III/44317 Velká Bystřice – okružní křižovatka“ kolaudována, za podmínky,
že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého
kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve výši odpovídající
ceně obvyklé předmětného pozemku, stanovené znaleckým posudkem,
zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době
uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Součástí smlouvy bude ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést
výše jmenovanou stavbu.
3.10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení
pozemků parc. č. 688 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2,
parc. č. 689 zahrada o výměře 470 m2, parc. č. 690 orná půda o výměře
611 m2, parc. č. 691/2 zahrada o výměře 4 m2, parc. č. 691/3 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 46 m2, budovy č.p. 5, Bukovice, rodinný dům
na pozemku parc. č. 688 a budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku
parc. č. 691/3, dřevěné vedlejší stavby, zděné vedlejší stavby a skleníku
z ocelových profilů se zasklením a základy, vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka,
obec Jeseník mezi manžely Mgr. Markétou Diasovou a Tomášem Diasem jako
budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím.
Řádná kupní smlouva bude uzavřena do 9 měsíců od nabytí právní moci
územního rozhodnutí pro stavbu „Jeseník – Rejvízský most“ za podmínky,
že na nemovitostech nebude váznout zástavní právo. Kupní cena předmětných
nemovitostí bude sjednána ve výši 2 200 000,- Kč. Olomoucký kraj uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek
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k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu
Olomouckého kraje. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude
ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
4.

schvaluje
4.1. odkoupení části pozemků parc. č. 317/7 a parc. č. 317/11 o výměře
141 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/21 ost. pl. o výměře 141 m2 a části pozemku parc. č. 317/12
o výměře 51 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012
pozemek parc. č. 409/24 o výměře 51 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany
z vlastnictví pana Petra Čecháka,
4.2. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemků
parc. č. 317/8 a parc. č. 317/10 o výměře 93 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/20 ost. pl. o výměře
93 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Ing. Martiny Hyblerové,
4.3. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemků
parc. č. 317/8 a parc. č. 317/10 o výměře 93 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/20 ost. pl. o výměře
93 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Františka Malendy,
4.4. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemků
parc. č. 317/8 a parc. č. 317/10 o výměře 93 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/20 ost. pl. o výměře
93 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví MUDr. Jarmily Martinů,
4.5. odkoupení části pozemku parc. č. 317/20 o výměře 3 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/14 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Jiřího
Obziny,
4.6. odkoupení části pozemku parc. č. 317/21 o výměře 10 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/15 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Františka Facka,
4.7. odkoupení části pozemku parc. č. 317/23 o výměře 15 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/17 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Miroslava Horáka,
4.8. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku
parc. č. 321/33 o výměře 85 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/7 ost. pl. o výměře 85 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Josefa Doležela,
4.9. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 3/12) k části pozemku
parc. č. 321/33 o výměře 85 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/7 ost. pl. o výměře 85 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Františka Mrázka,
4.10. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 3/12) k části pozemku
parc. č. 321/33 o výměře 85 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/7 ost. pl. o výměře 85 m2
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v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Ivo Mrázka,
4.11. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 3/12) k části pozemku
parc. č. 321/33 o výměře 85 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/7 ost. pl. o výměře 85 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Dr. Ing. Jiřího Mrázka,
4.12. odkoupení části pozemku parc. č. 321/36 o výměře 11 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/4 ost. pl. o výměře 11 m2 a části pozemku parc. č. 321/38
o výměře 164 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012
pozemek parc. č. 409/2 ost. pl. o výměře 164 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany
ze společného jmění manželů Zolmanových,
4.13. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č.
321/37 o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12.
2012 pozemek parc. č. 409/3 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Věrovany z
vlastnictví Ing. Davida Topolánka,
4.14. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 321/37 o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/3 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. a obci
Věrovany z vlastnictví Jaromíra Topolánka,
4.15. odkoupení části pozemku parc. č. 1516/15 o výměře 11 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 1538/47 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Květoslava Blaťáka,
4.16. odkoupení části pozemků parc. č. 1516/19 a parc. č. 1516/20 o výměře
68 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 1538/45 ost. pl. o výměře 68 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Anny Vojtkové,
4.17. odkoupení části pozemku parc. č. 1516/21 o výměře 127 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 1538/44 ost. pl. o výměře 127 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Aleny Girgové,
4.18. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 1539/59 o výměře 175 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 1538/51 ost. pl. o výměře 175 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Libora Obziny,
4.19. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 1539/59 o výměře 175 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 1538/51 ost. pl. o výměře 175 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Romana Obziny,
4.20. odkoupení části pozemku parc. č. 1543/4 o výměře 9 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 1538/43 ost. pl. o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Jany Křížové,
4.21. odkoupení části pozemku parc. č. 1544/1 o výměře 161 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 1538/40 ost. pl. o výměře 161 m2 a části pozemků parc. č. 1544/5
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a parc. č. 1544/6 o výměře 108 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 1538/39 o výměře 108 m2, vše
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Zemědělského družstva Dub nad Moravou,
4.22. odkoupení části pozemků parc. č. 317/13 a parc. č. 317/15 o výměře
29 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/25 ost. pl. o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Dagmar Zatloukalové,
4.23. odkoupení části pozemku parc. č. 1476/11 o výměře 4 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/14 ost. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Růženy Navrátilové,
4.24. odkoupení části pozemku parc. č. 1476/9 o výměře 19 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/13 ost. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1476/10
o výměře 21 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012
pozemek parc. č. 1538/12 ost. pl. o výměře 21 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany
z vlastnictví Ing. Věry Pumprlové,
4.25. odkoupení části pozemku parc. č. 314/4 o výměře 69 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/36 ost. pl. o výměře 69 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Soukromé rolnické společnosti AGRO, spol. s.r.o. se sídlem v Tovačově,
4.26. odkoupení části pozemku parc. č. 314/5 o výměře 70 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/37 ost. pl. o výměře 70 m2 a část pozemku parc. č. 321/35
o výměře 49 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012
pozemek parc. č. 409/5 ost. pl. o výměře 49 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany
z vlastnictví Jaromíra Křepelky,
4.27. odkoupení části pozemku parc. č. 314/10 o výměře 29 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/39 ost. pl. o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Hany Soldánové,
4.28. odkoupení části pozemku parc. č. 314/11 o výměře 9 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/40 ost. pl. o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Vlasty Psotové,
4.29. odkoupení části pozemku parc. č. 314/12 o výměře 2 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/41 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Ing. Jany Smyslové,
4.30. odkoupení části pozemku parc. č. 314/13 o výměře 19 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/42 ost. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Františka Buršíka,
4.31. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku
parc. č. 317/22 o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/16 ost. pl. o výměře 22 m2
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v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Marie Haladyové,
4.32. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku
parc. č. 317/22 o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/16 ost. pl. o výměře 22 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Miroslava Hejdy,
4.33. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 317/22 o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/16 ost. pl. o výměře 22 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Ludmily Matějkové,
4.34. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/18) k části pozemku
parc. č. 317/22 o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/16 ost. pl. o výměře 22 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Aloise Pospíšila,
4.35. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/18) k části pozemku
parc. č. 317/22 o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/16 ost. pl. o výměře 22 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Pavla Pospíšila,
4.36. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/18) k části pozemku
parc. č. 317/22 o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/16 ost. pl. o výměře 22 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Aleny Spurné,
4.37. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k částem pozemků
parc. č. 317/25 a parc. č. 317/26 o výměře 41 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/18 ost. pl. o výměře
41 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Sylvestra Kočičky,
4.38. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k částem pozemků
parc. č. 317/25 a parc. č. 317/26 o výměře 41 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/18 ost. pl. o výměře
41 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Marie Kočičkové,
4.39. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku
parc. č. 317/28 o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/30 ost. pl. o výměře 26 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Aloise Doležela,
4.40. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 3/4) k části pozemku
parc. č. 317/28 o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/30 ost. pl. o výměře 26 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Josefa Doležela,
4.41. odkoupení části pozemku parc. č. 317/30 o výměře 26 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/28 ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Ireny Vystrčilové,
4.42. odkoupení části pozemku parc. č. 317/32 o výměře 102 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/27 ost. pl. o výměře 102 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Milana Indráka,
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4.43. odkoupení části pozemku parc. č. 317/36 o výměře 34 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/31 ost. pl. o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
MUDr. Zuzany Liptákové,
4.44. odkoupení části pozemku parc. č. 321/34 o výměře 51 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/6 ost. pl. o výměře 51 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Josefa Vystrčila,
4.45. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 324/4 o výměře 38 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/11 ost. pl. o výměře 38 m2 a k části
pozemku parc. č. 324/5 o výměře 149 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/10 ost. pl. o výměře
149 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Marie Bechové,
4.46. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 324/4 o výměře 38 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/11 ost. pl. o výměře 38 m2 a k části
pozemku parc. č. 324/5 o výměře 149 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/10 ost. pl. o výměře
149 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Ing. Dany Blažíčkové,
4.47. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/6) k části pozemku
parc. č. 324/7 o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/13 ost. pl. o výměře 53 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Ing. Evžena Grunta,
4.48. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/8) k části pozemku
parc. č. 324/7 o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/13 ost. pl. o výměře 53 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Marie Lenochové,
4.49. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/9) k části pozemku
parc. č. 324/7 o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/13 ost. pl. o výměře 53 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Heleny Páleníkové,
4.50. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/9) k části pozemku
parc. č. 324/7 o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/13 ost. pl. o výměře 53 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Jarmily Riedingerové,
4.51. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/16) k části pozemku
parc. č. 324/7 o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/13 ost. pl. o výměře 53 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Marie Veselé,
4.52. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/9) k části pozemku
parc. č. 324/7 o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/13 ost. pl. o výměře 53 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Heleny Veselské,
4.53. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/16) k části pozemku
parc. č. 324/7 o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
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ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/13 ost. pl. o výměře 53 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Josefa Veselého,
4.54. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku
parc. č. 324/7 o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/13 ost. pl. o výměře 53 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Emílie Zatloukalové,
4.55. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k částem
parc. č. 1514/11, parc. č. 1543/1 a parc. č. 1543/2 o výměře
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012
parc. č. 1538/42 ost. pl. o výměře 103 m2, vše v k.ú. a obci
z vlastnictví Aleny Pospíšilové,

pozemků
103 m2,
pozemek
Věrovany

4.56. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k částem
parc. č. 1514/11, parc. č. 1543/1 a parc. č. 1543/2 o výměře
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012
parc. č. 1538/42 ost. pl. o výměře 103 m2, vše v k.ú. a obci
z vlastnictví Vladimíry Řezníčkové,

pozemků
103 m2,
pozemek
Věrovany

4.57. odkoupení části pozemku parc. č. 1516/18 o výměře 193 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 1538/46 ost. pl. o výměře 193 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Miroslava Zbožínka,
4.58. odkoupení části pozemku parc. č. 1539/60 o výměře 16 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 1538/49 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Jiřiny Přehnilové,
4.59. odkoupení části pozemku parc. č. 1544/4 o výměře 147 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 1538/38 ost. pl. o výměře 147 m2, části pozemku parc. č. 1551/16
o výměře 47 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012
pozemek parc. č. 1538/37 ost. pl. o výměře 47 m2 a části pozemku 1547/17
o výměře 9 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012
pozemek parc. č. 1538/25 o výměře 9 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany
ze společného jmění manželů Zubaníkových,
4.60. odkoupení části pozemku parc. č. 1476/16 o výměře 84 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/18 ost. pl. o výměře 84 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Zdislavy Dvořáčkové,
4.61. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 2/6) k části pozemku
parc. č. 1476/17 o výměře 36 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/19 ost. pl. o výměře 36 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Libora Kočíře,
4.62. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 1476/17 o výměře 36 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/19 ost. pl. o výměře 36 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Evy Malaníkové,
4.63. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 1476/17 o výměře 36 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
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ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/19 ost. pl. o výměře 36 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Oldřicha Zbožínka,
4.64. odkoupení části pozemku parc. č. 1476/18 o výměře 68 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/20 ost. pl. o výměře 68 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Libuše Fridrichové,
4.65. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 1547/3 o výměře 66 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/23 ost. pl. o výměře 66 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Jarmily Drápalové,
4.66. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 1547/3 o výměře 66 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/23 ost. pl. o výměře 66 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Svatavy Machů,
4.67. odkoupení
části pozemku parc. č. 1547/15 o výměře 73 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/27 ost. pl. o výměře 73 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Libora Koutného,
4.68. odkoupení
části pozemku parc. č. 1547/16 o výměře 73 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/26 ost. pl. o výměře 73 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Pavla Vitoslavského,
4.69. odkoupení
části pozemku parc. č. 1547/18 o výměře 45 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/24 ost. pl. o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Míly Minaříkové,
4.70. odkoupení
části pozemku parc. č. 1476/1 o výměře 19 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/4 ost. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Petra Životka,
4.71. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/9) k části pozemku
parc. č. 1476/2 o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/3 ost. pl. o výměře 30 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Evy Bitalové,
4.72. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/9) k části pozemku
parc. č. 1476/2 o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/3 ost. pl. o výměře 30 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Aloisie Melicharikové,
4.73. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 1476/2 o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/3 ost. pl. o výměře 30 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Vladimíra Přikryla,
4.74. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/9) k části pozemku
parc. č. 1476/2 o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/3 ost. pl. o výměře 30 m2
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v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Jaroslavy Řeznické,
4.75. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 1476/2 o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/3 ost. pl. o výměře 30 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Dagmar Žitníkové,
4.76. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 3/16) k částem pozemku
parc. č. 1476/6 o celkové výměře 272 m2, dle geometrického plánu
č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/7 ost. pl. o výměře
226 m2 a pozemek parc. č. 1538/8 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci
Věrovany z vlastnictví Ing. Lubomíra Drápala, CSc.,
4.77. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 3/8) k částem pozemku
parc. č. 1476/6 o celkové výměře 272 m2, dle geometrického plánu
č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/7 ost. pl. o výměře
226 m2 a pozemek parc. č. 1538/8 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci
Věrovany z vlastnictví Květoslavy Drápalové,
4.78. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 3/16) k částem pozemku
parc. č. 1476/6 o celkové výměře 272 m2, dle geometrického plánu
č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/7 ost. pl. o výměře
226 m2 a pozemek parc. č. 1538/8 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci
Věrovany z vlastnictví Věry Drápalové,
4.79. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 2/8) k částem pozemku
parc. č. 1476/6 o celkové výměře 272 m2, dle geometrického plánu
č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/7 ost. pl. o výměře
226 m2 a pozemek parc. č. 1538/8 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci
Věrovany z vlastnictví Stanislava Pazdery,
4.80. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 1476/7 o výměře 93 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/10 ost. pl. o výměře 93 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Heleny Bezroučkové,
4.81. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 1476/7 o výměře 93 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/10 ost. pl. o výměře 93 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Bedřicha Dostála,
4.82. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 1476/7 o výměře 93 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012
ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/10 ost. pl. o výměře 93 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Marie Halouzkové,
4.83. odkoupení
části pozemku parc. č. 1476/8 o výměře 140 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/11 ost. pl. o výměře 140 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Josefa Veselého,
4.84. odkoupení části pozemku parc. č. 1476/14 o výměře 130 m2,
dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/15 ost. pl. o výměře 130 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Marie Dvořáčkové,
4.85. odkoupení částí pozemku parc. č. 1476/15 o celkové výměře 94 m2,
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dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemky
parc. č. 1538/16 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 1538/17 ost. pl. o výměře
75 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Drahomíra Blaťáka,
4.86. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku
parc. č. 314/1 o výměře 85 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/35 ost. pl. o výměře 85 m2 a k části
pozemku parc. č. 324/6 o výměře 224 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/9 ost. pl. o výměře
224 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Zdeňka Kovaříka,
4.87. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k části pozemku
parc. č. 314/1 o výměře 85 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/35 ost. pl. o výměře 85 m2 a k části
pozemku parc. č. 324/6 o výměře 224 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/9 ost. pl. o výměře
224 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Marie Novotné,
4.88. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 314/1 o výměře 85 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/35 ost. pl. o výměře 85 m2 a k části
pozemku parc. č. 324/6 o výměře 224 m2, dle geometrického plánu
č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/9 ost. pl. o výměře
224 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany ze společného jmění manželů Boženy
a Jana Venclíkových,
4.89. odkoupení části pozemku parc. č. 314/2 o výměře 77 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/33 ost. pl. o výměře 77 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Miroslava Dvořáčka,
4.90. odkoupení části pozemku parc. č. 314/3 o výměře 64 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/34 ost. pl. o výměře 64 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Jitky
Hanzlíkové,
4.91. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 314/6 o výměře 73 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/38 ost. pl. o výměře 73 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Jaroslava Dvořáčka,
4.92. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 314/6 o výměře 73 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/38 ost. pl. o výměře 73 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Radoslava Dvořáčka,
4.93. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k části pozemku
parc. č. 314/6 o výměře 73 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/38 ost. pl. o výměře 73 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Ludmily Dvořáčkové,
4.94. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 317/5 o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/23 ost. pl. o výměře 19 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Rudolfa Tvrdoně,
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4.95. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku
parc. č. 317/5 o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012
ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/23 ost. pl. o výměře 19 m2
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Marty Tvrdoňové,
4.96. odkoupení části pozemku parc. č. 317/6 o výměře 24 m2,
dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek
parc. č. 409/22 ost. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
Ing. Dalibora Lešenara,
vše do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
100,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnických práv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
4.97. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1476/3 orná půda o výměře
15 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek
parc. č. 1538/2 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví
města Tovačov do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.98. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1476/4 orná půda o výměře
125 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 (dále jen
„GP1“) pozemek parc. č. 1538/5 ost. pl. o výměře 125 m2, části pozemku
parc. č. 1476/5 orná půda o výměře 217 m2, dle GP1 pozemek parc. č. 1538/6
ost. pl. o výměře 217 m2, části pozemků parc. č. 317/1 a parc. č. 317/33
o výměře 214 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012
(dále jen „GP2“) pozemek parc. č. 409/26 ost. pl. o výměře 214 m2, části
pozemku parc. č. 317/9 orná půda o výměře 11 m2, dle GP2 pozemek
parc. č. 409/19 ost. pl. o výměře 11 m2, části pozemku parc. č. 317/29 orná
půda o výměře 25 m2, dle GP2 pozemek parc. č. 409/29 ost. pl. o výměře
25 m2, části pozemku parc. č. 324/8 orná půda o výměře 44 m2, dle GP2
pozemek 409/12 ost. pl. o výměře 44 m2 a části pozemku parc. č. 1514/12
ost. pl. o výměře 9 m2, dle GP2 pozemek 1538/41 ost. pl. o výměře 9 m2, vše
v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.

nevyhovuje žádosti
5.1. paní Olgy Benešové o odkoupení pozemku parc. č. 2715/2
ost. pl. o výměře 289 m2 v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou z vlastnictví paní
Olgy Benešové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu vlastníkem navrhované
výše kupní ceny ve výši 140,- Kč/m2.
5.2. návrhu Ing. Petra Zapletala a paní Olgy Zapletalové a trvá na usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/16/2010, bod č. 5.2., ze dne
30. 4. 2010 ve věci uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi
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Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako
budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí,
určených pro stavbu „Rekonstrukce silnice II/150 Dub nad Moravou – hranice
okresu“ v katastrálním území Dub nad Moravou za kupní cenu ve výši 100,Kč/m2.
6.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření:
6.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů
3. 1. – 3. 5., 3. 7., 3. 8., 4. 1. – 4. 98. návrhu na usnesení,
6.2. Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 dle bodu 3. 6. návrhu
na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených
v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.2.
UZ/6/23/2013

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.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/21/2012,
bod 3. 14., ve věci uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě
č. 2010/03763/OMP/OSB ze dne 2. 9. 2010, uzavřené mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a obcí Lesnice jako budoucím obdarovaným,
z důvodu ukončení účinnosti předmětné smlouvy před uzavřením dodatku.

3.

schvaluje
3.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 556/2 ost. pl. o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci
Lesnice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Lesnice,
IČ: 00302872, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena
do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
chodníku kolaudována, nejpozději však do 31. 12. 2015, za podmínky,
že předmětný pozemek bude zastavěn stavbou chodníku.
3.2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 425/2 ost. pl. o výměře 2 055 m2
v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
odborné školy Litovel, Komenského 677, do vlastnictví města Litovle,
IČ: 00299138, za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 511/3 ost. pl. o výměře cca 935 m2 v k.ú. a obci
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Dolní Studénky mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Dolní
Studénky, IČ: 00635936, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Chodník a dešťová kanalizace Králec – Dolní
Studénky II. etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 1930/1 ost. pl. o výměře cca 75 m2 v k.ú. a obci
Postřelmov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí
Postřelmov, IČ: 00303232, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Stavební úpravy zpevněných ploch
u zdravotního střediska v Postřelmově“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 937/4 ost. pl. o výměře cca 250 m2
v k.ú. Radslavice u Přerova, obec Radslavice (v budoucím vlastnictví
Olomouckého kraje, nyní ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových), mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem
a obcí Radslavice, IČ: 00301884, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „SO 102 Parkovací plochy
v lokalitě hřbitova Radslavice“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. bezúplatný převod dvou dělících ostrůvků vybudovaných v rámci
realizace stavebního objektu SO C101 Rekonstrukce silnice III/4720 – levá
vozovka a SO C102 Rekonstrukce silnice III/04720 – pravá vozovka,
na pozemcích parc. č. 4957/38, parc. č.
4957/37, parc. č. 4957/36,
parc. č. 3449/13 a parc. č. 5084/17, vše v k.ú. Přerov, protihlukové stěny
vybudované v rámci stavebního objektu SO C 105 – Oplocení – část D
(protihluková stěna), na pozemku parc. č. 3449/15 v k.ú. Přerov, chodníků
vybudovaných v rámci stavebního objektu SO 110 Chodníky podél silnice
III/04720, na pozemcích parc. č. 552/9, parc. č. 3449/14, parc. č. 3445/10,
parc. č. 3445/11, parc. č. 3443/66, parc. č. 3443/64, parc. č. 3492/12,
parc. č. 3492/10, parc. č. 5084/22, parc. č. 5084/20, parc. č. 5084/16,
parc. č. 4957/30, parc. č. 4957/26, vše v k. ú. Přerov, obec Přerov, pozemních
komunikací vybudovaných v rámci stavebního objektu SO 103 Rekonstrukce
Nábřeží Dr. E. Beneše, na pozemcích parc. č. 5084/26, parc. č. 5084/10,
parc. č. 3786/5, parc. č. 4947/11, parc. č. 4947/7, parc. č. 4947/5 vše
v k.ú. a obci Přerov, pozemních komunikací vybudovaných v rámci stavebního
objektu SO 104 Rekonstrukce Nábřeží Protifašistických bojovníků,
na pozemcích parc. č. 4957/41, parc. č. 4960/10, parc. č. 4960/9,
parc. č.4933/10 vše v k. ú. a obci Přerov, uličních vpustí č. UV36, UV37, UV38,
UV39, UV40, UV41, UV42, UV43 včetně přípojek a nového odvodnění
chodníku podélným odvodňovacím žlábkem na pozemku parc. č. 5084/11,
uličních vpustí č. UV30, UV31, UV32, UV33, UV34, UV35 včetně přípojek
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na pozemku parc. č. 4947/6, uličních vpustí č. UV44, UV45 včetně přípojek
na pozemku parc. č. 4957/35, uličních vpustí č. UV46, UV47, UV48, UV49
včetně přípojek na pozemku parc. č. 4960/7, uličních vpustí č. UV50, UV51,
UV52, UV53, UV54, UV55 včetně přípojek na pozemku parc. č. 4933/8, horské
vpusti č. HV1 na pozemku parc. č. 5084/18 a uliční vpusti č. UV 21a
na pozemku parc. č. 5084/15 , vše v k. ú. a obci Přerov, vybudovaných v rámci
stavebního objektu SO 301 Kanalizace silnice III/04720, veřejného osvětlení
včetně stožárů a svítidel vybudovaného v rámci stavebního objektu SO 403
Rekonstrukce VO v pozemcích parc. č. 4957/31, parc. č. 4957/30,
parc. č. 4957/35, parc. č. 4957/41, parc. č. 4947/7, parc. č. 4947/6,
parc. č. 4947/11, parc. č. 5084/16, parc. č. 5084/18, parc. č. 5084/19,
parc. č. 5084/20, parc. č. 5084/21,parc. č. 3492/12, par. č. 3443/64,
parc. č. 3443/65, parc. č. 3443/66, parc. č. 3445/11, parc. č. 3445/4,
parc. č. 3445/10, parc. č. 3449/14, parc. č. 5084/10, parc. č. 3450,
parc. č. 3451, parc. č. 3452, parc. č. 3463, parc. č. 3786/4, parc. č. 3786/3,
parc. č. 5084/12, parc. č. 5084/26, parc. č. 5084/13, parc. č. 5084/24,
parc. č. 4933/11, parc. č. 4957/23, parc. č. 4933/10, parc. č. 4933/8,
parc. č. 552/9, parc. č. 4957/40, parc. č. 4957/2 a ve stavbě mostu
ev. č. 04720-1, vše v k. ú. a obci Přerov, světelné signalizace včetně
koordinačního kabelu, kabelových přívodů ke stožárům, stožárů, stožárových
svorkovnic, vozidlových detektorů a návěstidel včetně přívodů vybudované
v rámci stavebních objektů D1 Světelná signalizace a D2 koordinační kabel
v pozemcích parc. č. 5084/21, parc. č. 5084/19, parc. č. 5084/18,
parc. č. 5084/13, parc. č. 5084/17, parc. č. 5084/16, parc. č. 4947/11,
parc. č. 4947/6, parc. č. 4947/7, parc. č. 4947/5, parc. č. 3449/12,
parc. č. 3449/14, parc. č. 5084/11, parc. č. 5084/12, parc. č. 5084/26,
parc. č. 5084/24, parc. č. 4933/11, parc. č. 4933/10, parc. č. 4933/8,
parc. č. 552/9, parc. č. 4957/40, parc. č. 4957/2 a ve stavbě mostu
ev. č. 04720-1, vše v k. ú. a obci Přerov, vše jako součást investiční akce
„II/436 Přerov – most u elektrárny evid. č. 04720 - 1“, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Přerov, IČ: 00301825.
3.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 842/3 ost. pl. o výměře 28 m2,
dle geometrického plánu č. 2039-5910/2012 ze dne 11. 12. 2012 pozemek
parc. č. 842/17 ost. pl. o výměře 28 m2 v k.ú. Hodolany, 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.
3.8. uzavření dohody o zrušení darovací smlouvy č. 2012/03242/OMP/OSB,
uzavřené dne 12. 11. 2012 mezi Olomouckým krajem a městem Mohelnice,
jejímž předmětem jsou vzájemné bezúplatné převody pozemků v k.ú. a obci
Mohelnice, a o zrušení všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy,
z důvodu změny záměru města Mohelnice.
3.9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod pozemní komunikace, nyní silnice č. III/03538 Mohelnice – Okružní
vyúsťující od uzlového bodu 1443A00303 z nájezdových ramp silnice č. I/35
a končící v km 0,549 v uzlovém bodě 1443A063 zaústěním do silnice II/644
v délce 0,549 km, se všemi součástmi a příslušenstvím, a pozemku
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parc. č. 2958/56 ost. pl. o výměře 1 709 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice,
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Mohelnice,
IČ: 00303038, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení
předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10. bezúplatný převod pozemků parc. č. 522/3 ost. pl. o výměře 317 m2,
parc. č. 522/4 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 522/5 ost. pl. o výměře 14 m2,
parc. č. 522/6 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 522/7 ost. pl. o výměře 19 m2,
parc. č. 522/8 ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č. 522/9 ost. pl. o výměře 55 m2,
parc. č. 522/10 ost. pl. o výměře 89 m2, parc. č. 522/11 ost. pl. o výměře
435 m2, parc. č. 522/12 ost. pl. o výměře 3 m2, částí pozemků parc. č. 522/1
ost. pl. o výměře 15 m2 a parc. č. 522/2 ost. pl. o výměře 16 m2,
dle geometrického plánu č. 0612-40352/2011 ze dne 16. 11. 2011 pozemky
parc. č. 522/13 ost. pl. o výměře 15 m2 a parc. č. 522/14 ost. pl. o výměře
16 m2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, obec Prostějov, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Prostějova,
IČ: 00288659. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.11. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1887/9 ost. pl. o výměře
26 m2, parc. č. 1887/12 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 1887/18
ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 1887/19 ost. pl. o výměře 157 m2,
dle geometrického plánu č. 1085-624/2012 ze dne 1. 11. 2012 části pozemků
parc. č. 1887/9 díl „a“ o výměře 13 m2 a parc. č. 1887/19 díl „b“ o výměře
32 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 495/1 ost. pl. o celkové
výměře 614 m2, části pozemků parc. č. 1887/9 díl „k“ o výměře 8 m2,
parc. č. 1887/12 díl „i“ o výměře 4 m2 a parc. č. 1887/19 díl „j“ o výměře 22 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1887/9 ost. pl. o celkové výměře
34 m2, části pozemků parc. č. 1887/9 díl „e+g“ o výměře 5 m2,
parc. č. 1887/12 díl „c“ o výměře 2 m2, parc. č. 1887/18 díl „f“ o výměře 3 m2
a parc. č. 1887/19 díl „d“ o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 1890/1 ost. pl. o celkové výměře 1 299 m2 a pozemek parc. č. 1887/19
ost. pl. o výměře 98 m2, vše v k.ú. a obci Vikýřovice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Vikýřovice, IČ: 00635898.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.12. bezúplatný převod pozemků parc. č. 229/6 ost. pl. o výměře 1 942 m2
a parc. č. 260/1 ost. pl. o výměře 12 046 m2, oba v k.ú. Vysoká u Hustopečí
nad Bečvou, obec Hustopeče nad Bečvou, oba z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390.
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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3.13. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1267/12 ost. pl. o výměře
1 110 m2, dle geometrického plánu č. 179-715/2012 ze dne 21. 8. 2012
pozemek parc. č. 1267/15 ost. pl. o výměře 1 110 m2, v k.ú. a obci Dobromilice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dobromilice, IČ: 00288187.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.14. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod pozemní komunikace, nyní silnice III/37333, Luká – Ješov v úseku
od km staničení 0,000 od křižovatky se silnicí č. II/373 (UZ 2421A135) po km
staničení 0,701 konec silnice (UZ 2421A135), včetně veškerých součástí
a příslušenství, a pozemku parc. č. 157/1 ost. pl. o výměře 6 738 m2, vše
v k.ú. Ješov, obec Luká, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem
a obcí Luká, IČ: 00299171, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.15. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod pozemní komunikace, nyní silnice III/37334, v obci Luká v úseku od km
staničení 0,000 od křižovatky se silnicí č. II/373 (UZ 2421A040) po km
staničení 0,127 po křižovatku se silnicí č. III/4481 (UZ 2421A134), včetně
veškerých součástí a příslušenství, a části pozemku parc. č. 951/1
ost. pl. o výměře cca 1 200 m, vše v k.ú. a obci Luká, mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a obcí Luká, IČ: 00299171, jako budoucím
obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní
komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.16. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 1232/9 ost. pl. o výměře cca 21 m2
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím
obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Jižní-dopravní opatření“
kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru
nemovitostí.
3.17. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 293/1 ost. pl. o výměře cca 16 m2,
parc. č. 294/4 ost. pl. o výměře cca 16 m2 a parc. č. 336/4 ost. pl. o výměře
cca 4 m2, vše v k.ú. Nedvězí 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 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Jilemnického, Nedvězí centrum-dopravní opatření“ kolaudována. Nabyvatel
- 27 -

uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
3.18. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě
č. OMP/BD/358/2007/SD na budoucí bezúplatný převod pozemní komunikace
– nyní silnice III/4576 Horní Heřmanice – státní hranice v délce 0,839 km
(koncový úsek) včetně pozemku parc. č. 360/1 ost. pl. o výměře 5 530 m2, vše
v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice, uzavřené dne 15. 8. 2013
mezi Olomouckým krajem a obcí Bernartice, a o zrušení všech práv
a povinností vyplývajících z této smlouvy.
3.19. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod chodníku vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 105 – Úprava
silnice III/01861 u obce Domaželice“, veřejného osvětlení, vč. rozvodů,
vybudovaného v rámci stavebního objektu SO 404a – Veřejné osvětlení
a signalizačního zařízení, vybudovaného v rámci stavebního objektu SO 404b
– Světelné signalizační zařízení, které budou realizovány v rámci stavby
„Přechod pro chodce přes silnici II/150, Domaželice“ jako součást stavby
„II/150 Čechy, Domaželice – obchvat“ mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a obcí Domaželice, IČ: 00845132, jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/150 Čechy,
Domaželice – obchvat“ kolaudována.
3.20. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1937/1 ost. pl. o výměře 4 m2,
dle geometrického plánu č. 1094 – 7/2013 ze dne 10. 3. 2013 pozemek
parc. č. 1937/1 díl „a“ o výměře 4 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 1937/4 ost. pl. o celkové výměře 10 m2, v k.ú. a obci Náměšť na Hané
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Náměšť na Hané,
IČ: 00299260. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
4.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i statutárního města Olomouce o bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 842/5 ost. pl. o výměře 183 m2,
dle geometrického plánu č. 2039-5910/2012 ze dne 11. 12. 2012 pozemek
parc. č. 842/18 ost. pl. o výměře 183 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc
z vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, z důvodu nepotřebnosti celé části předmětného
pozemku pro činnost příspěvkové organizace.

5.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
5.1. Střední odborné školy Litovel, Komenského 677 dle bodu 3. 2. návrhu
na usnesení,
5.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů
3. 7., 3. 10. – 3. 13. a 3. 20. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku
zřizovací listiny této příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním
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roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční.
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.3.
UZ/6/24/2013

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.

revokuje
2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2011, bod 3. 5.,
ze dne 22. 4. 2011 ve věci bezúplatného nabytí budovy bez č.p./č.e. jiná
st. na pozemcích parc. č. st. 1330/1 zast. pl. a parc. č. st. 1330/2
zast. pl. a pozemků parc. č. st. 1330/1 zast. pl. o výměře 35 m2
a parc. č. st. 1330/2 zast. pl. o výměře 574 m2, vše v k.ú. Neředín, obec
Olomouc, vše z vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Vědecké knihovny
v Olomouci z důvodu nevhodnosti lokality, chybějících inženýrských sítí
a odhadnutých vysokých nákladů na rekonstrukci objektu.
2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/26/26/2012, bod 3. 5.,
ze dne 21. 9. 2012 ve věci bezúplatného nabytí části pozemku v k.ú. a obci
Velká Bystřice z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, IČ: 60162694,
do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu požadavku dárce na doplnění
podmínek převodu.
2.3. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/26/26/2012, bod
3. 2., týkající se bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 138/3 ost. pl. o výměře
6 100 m2 v k.ú. Javoříčko, obec Luká z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu
změny rozsahu nabývaného pozemku.

3.

schvaluje
3.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2232/192 ost. pl. o výměře
158 m2, dle geometrického plánu č. 1454 – 40136/2012 ze dne 13. 6. 2012
pozemek parc. č. 2232/298 ost. pl. o výměře 158 m2, v k.ú. a obci Velká
Bystřice z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, IČ: 60162694, do vlastnictví
Olomouckého kraje za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 138/3 ost. pl. o výměře
5 322 m2, dle geometrického plánu č. 57-10/2013 ze dne 9. 7. 2013 pozemek
parc. č. 138/3 ost. pl. o výměře 5 322 m2 v k.ú. Javoříčko, obec Luká
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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3.3. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1607 ost. pl. o výměře 252 m2
v k.ú. a obci Malá Morava 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.
3.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 439 ost. pl. o výměře 70 m2
v k.ú. Klášterec, obec Olšany 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.
3.5. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 303/2 ost. pl. o výměře 1 030 m2,
parc. č. 304/2 ost. pl. o výměře 695 m2, parc. č. 326 ost. pl. o výměře 194 m2,
parc. č. 327/2 ost. pl. o výměře 170 m2, parc. č. 331 ost. pl. o výměře 87 m2,
parc. č. 335 ost. pl. o výměře 491 m2, parc. č. 416 ost. pl. o výměře 92 m2,
parc. č. 431 ost. pl. o výměře 1 049 m2, parc. č. 432 ost. pl. o výměře 87 m2,
parc. č. 434 ost. pl. o výměře 399 m2, parc. č. 435 ost. pl. o výměře 147 m2,
parc. č. 436 ost. pl. o výměře 118 m2, parc. č. 438 ost. pl. o výměře 51 m2,
parc. č. 440 ost. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 444 ost. pl. o výměře 444 m2,
vše v k.ú. Klášterec, obec Olšany, vše z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
3.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 133 ost. pl. o výměře 148 m2
v k.ú. Žeravice, obec Přerov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví 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.
3.7. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1633/1 ost. pl. o výměře 9 m2,
parc. č. 1633/3 ost. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. st. 28
zast. pl. o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 96-253/2011 ze dne
20. 12. 2012 pozemek parc. č. 1633/7 ost. pl. o výměře 25 m2, vše v k.ú.
Zálesí u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.8. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 954/27 ost. pl. o výměře 53 m2
a parc. č. 954/29 ost. pl. o výměře 17 m2, vše v k.ú. a obci Dlouhomilov
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9.

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 258 ost. pl. o výměře
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2 285 m2, dle geometrického plánu č. 0221-40332/2012 ze dne 19. 12. 2012
pozemek parc. č. 258/1 ost. pl. o výměře 2 285 m2 v k.ú. Hradčany na Moravě,
obec Hradčany z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 111/27 ost. pl. o výměře 13 289 m2
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu
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.
3.11. bezúplatné nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 3882 o výměře 67 m2 v k.ú. Domašov
u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.12. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 13 zahrada o výměře cca 88 m2, parc. č. st. 96
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 4 m2, parc. č. 14 zahrada o výměře
cca 58 m2, parc. č. 166/1 ostatní plocha o výměře cca 151 m2, parc. č. 1372/4
ostatní plocha o výměře cca 1,5 m2 a parc. č. 1360/3 ostatní plocha o výměře
cca 7 m2, vše v k.ú. Ústí, obec Ústí, vše mezi obcí Ústí, IČ: 00600849, 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 „II/439 Ústí – průtah a hranice
okresu VS“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou
zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí
náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého
kraje. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého
kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.13. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 2774/2 o výměře cca 32 m2, parc. č. 2796/4
o výměře cca 23 m2, parc. č. 2843/1 o výměře cca 1034 m2, parc. č. 2843/3
o výměře cca 122 m2, parc. č. 2844/2 o výměře cca 134 m2, parc. č. 2847
o výměře cca 87 m2 a parc. č. 2850 o výměře cca 13 m2 vše v katastrálním
území Drahotuše, obec Drahotuše, vše z vlastnictví města Hranice,
IČ: 00301311, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
bude stavba „III/44029 Drahotuše – průtah“ kolaudována, za podmínky,
že pozemky nebo 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. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění
Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
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3.14. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 195/2 ost. pl. o výměře cca 46 m2, části
pozemku parc. č. 195/21 ost. pl. o výměře cca 34 m2, části pozemku
parc. č. 195/3 ost. pl. o výměře cca 41 m2 a části pozemku parc. č. 195/26
o výměře cca 1 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem
Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím obdarovaným, za podmínky,
že současně bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 124/22 ost. pl. o výměře cca 93 m2
v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouce,
IČ: 00299308, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí
části předmětného pozemku. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým
bude investiční akce stavební úpravy křižovatky Šantovka –Wittgensteinova
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, kolaudována. Nabyvatelé uhradí
správní poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.15. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 195/2 ost. pl. o výměře cca 54 m2,
parc. č. 195/21 ost. pl. o výměře cca 12 m2 a parc. č. 195/1 ost. pl. o výměře
cca 47 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a společností Galerie Šantovka s.r.o.,
IČ: 24755664, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým
bude
investiční
akce
stavební
úpravy
křižovatky
Šantovka - Wittgensteinova v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc,
kolaudována. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.16. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemku parc. č. 114/6 ost. pl. o výměře cca 69 m2
a parc. č. 114/7 ost. pl. o výměře cca 15 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec
Olomouc mezi společností Office Park Šantovka s.r.o., IČ: 24751961, jako
budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude investiční akce stavební úpravy
křižovatky Šantovka –Wittgensteinova v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc,
kolaudována, za podmínky, že převáděné pozemky nebudou zatíženy
zástavním právem. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.17. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 195/7 ost. pl. o výměře cca 13 m2
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc mezi společností SAMOHÝL
OLOMOUC a.s. - člen SAMOHÝL MOTOR HOLDING, IČ: 47974478, jako
budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude investiční akce stavební úpravy
křižovatky Šantovka – Wittgensteinova v k.ú. Olomouc – město, obec
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Olomouc, kolaudována, za podmínky, že převáděný pozemek nebude zatížen
zástavním právem. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1. – 3. 9. a 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 zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace,
vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku
uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.4.
UZ/6/25/2013

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku - DODATEK

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 bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4717/30 ostatní plocha
o výměře 278 m2, parc. č. 4717/33 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
37 m2, parc. č. 4717/34 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2
a parc. č. 4717/35 ostatní plocha o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Přerov
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
spojeného s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Střední školy
zemědělské, Přerov, Osmek 47 dle bodu 2. 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: 11.4.1.
UZ/6/26/2013

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 částí pozemku parc. č. 5459/1 ost. pl. o celkové
výměře 1 029 m2, dle geometrického plánu č. 5056 – 27/2012 ze dne
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30. 1. 2013 pozemky parc. č. 5459/3 ost. pl. o výměře 270 m2, parc. č. 5459/4
ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 5459/5 ost. pl. o výměře 168 m2,
parc. č. 5459/6 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 5459/7 ost. pl. o výměře
76 m2, parc. č. 5459/8 ost. pl. o výměře 45 m2 a parc. č. 5459/9
ost. pl. o výměře 424 m2, v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zábřeh, IČ: 00303640,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků
parc. č. 1163/2 ost. pl. o výměře 40 m2 a parc. č. 1163/3 ost. pl. o výměře
24 m2, částí pozemku parc. č. 1163/1 ost. pl. o celkové výměře 77 m2,
dle geometrického plánu č. 5056 – 27/2012 ze dne 30. 1. 2013 pozemky
parc. č. 1163/4 ost. pl. o výměře 72 m2 a parc. č. 1163/5 ost. pl. o výměře
5 m2, pozemku parc. č. 5457/20 ost. pl. o výměře 8 058 m2, pozemku
parc. č. 5457/5 ost. pl. o výměře 111 m2, částí pozemku parc. č. 5457/4
ost. pl. o celkové výměře 115 m2, dle geometrického plánu č. 5014 - 176/2012,
111 – 176/2012 ze dne 17. 12. 2012 pozemky parc. č. 5457/4 ost. pl. o výměře
103 m2 a parc. č. 5457/44 ost. pl. o výměře 12 m2, části pozemku
parc. č. 5457/1 ost. pl. o výměře 23 612 m2, dle geometrického plánu
č. 5064 - 189/2012 ze dne 17. 1. 2013 pozemek parc. č. 5457/1
ost. pl. o výměře 23 612 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše
z vlastnictví města Zábřeh, IČ: 00303640, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí
uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatný převod pozemků parc. č. 937/12 ost. pl. o výměře 42 m2,
parc. č. 937/13 ost. pl. o výměře 44 m2, parc. č. 937/14 ost. pl. o výměře
19 m2, parc. č. 937/15 ost. pl. o výměře 4 m2, částí pozemku parc. č. 937/1
ost. pl. o výměře 1 086 m2, dle geometrického plánu č. 303-164/2010 ze dne
24. 2. 2011 pozemky parc. č. 937/6 ost. pl. o výměře 467 m2, parc. č. 937/7
ost. pl. o výměře 576 m2, parc. č. 937/8 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 937/9
ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 937/10 ost. pl. o výměře 25 m2
a parc. č. 937/11 ost. pl. o výměře 5 m2, v k.ú. Radslavice u Přerova, obec
Radslavice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Radslavice,
IČ: 00301884, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 1 264 m2 a parc. č. 978/3
ost. pl. o výměře 872 m2, dle geometrického plánu č. 258-808/2008 ze dne
28. 1. 2009 pozemky parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 1 264 m2 a parc. č. 978/3
ost. pl. o výměře 872 m2, vše v k.ú. Radslavice u Přerova, obec Radslavice,
vše z vlastnictví obce Radslavice, IČ: 00301884, 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 spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1024/4 ost pl. o výměře
270 m2, dle geometrického plánu č. 485 – 24/2013 ze dne 20. 3. 2013
pozemek parc. č. 1024/13 ost. pl. o výměře 270 m2, v k.ú. Nezamyslice

- 34 -

nad Hanou, obec Nezamyslice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Domova „Na Zámku“, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse
Nezamyslice, IČ: 00288501, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 963/5 vodní plocha o výměře 270 m2
v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, obec Nezamyslice z vlastnictví městyse
Nezamyslice, IČ: 00288501, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Domova „Na Zámku“, 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.
2.4. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 148/1 ost. pl. o celkové
výměře 72 m2, dle geometrického plánu č. 225 – 106/2011 ze dne 18. 1. 2012
pozemky parc. č. 148/8 ost. pl. o výměře 26 m2 a parc. č. 148/9
ost. pl. o výměře 46 m2, části pozemku parc. č. 154/3 ost. pl. o celkové výměře
2 215 m2, dle geometrického plánu č. 225 – 106/2011 ze dne 18. 1. 2012
pozemky parc. č. 154/5 ost. pl. o výměře 56 m2, parc. č. 154/6 ost. pl.
o výměře 1 188 m2 a parc. č. 154/7 ost. pl. o výměře 971 m2, vše
v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Bohuňovice, IČ: 00298697, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 140/16 orná půda
o výměře 132 m2, parc. č. 104/19 orná půda o výměře 26 m2, parc. č. 104/20
orná půda o celkové výměře 182 m2, parc. č. 104/21 orná půda o výměře
156 m2, parc. č. 112/13 orná půda o výměře 368 m2, parc. č. 112/14 orná
půda o výměře 333 m2, parc. č. 112/15 ost. pl. o výměře 130 m2
a parc. č. 112/17 ost. pl. o výměře 23 m2, dle geometrického plánu
č. 225 - 106/2011 ze dne 18. 1. 2012 pozemky parc. č. 104/27 ost. pl. o výměře
132 m2, parc. č. 104/28 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 104/29
ost. pl. o výměře 162 m2, parc. č. 104/31 ost. pl. o výměře 20 m2,
parc. č. 104/30 ost. pl. o výměře 156 m2, parc. č. 112/32 ost. pl. o výměře
333 m2, parc. č. 112/33 ost. pl. o výměře 368 m2, parc. č. 112/31
ost. pl. o výměře 130 m2 a parc. č. 112/30 ost. pl. o výměře 23 m2, vše
v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice, vše z vlastnictví obce Bohuňovice,
IČ: 00298697, 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.
2.5. bezúplatný převod dešťové kanalizace na úseku silnice III/4469,
která se nachází na pozemcích parc. č. 154/3 ost. pl., parc. č. 112/9 vodní
plocha a parc. č. 112/13 orná půda, včetně 7 uličních vpustí osazených
ve vozovce, napojených přípojkami do nové dešťové kanalizace, vše v k.ú.
Trusovice, obec Bohuňovice, vše vybudované v rámci stavby „Silnice III/4469
Bohuňovice - rekonstrukce průtahu“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví obce Bohuňovice, IČ: 00298697, za podmínek dle důvodové
zprávy.
2.6. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/19 ost. pl. o výměře
62 m2, dle geometrického plánu č. 568-167/2012 ze dne 25. 10. 2012 pozemky
parc. č. 115/31 ost. pl. o výměře 51 m2 a parc. č. 115/32 ost. pl. o výměře
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11 m2, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc, částí pozemků parc. č. 79/2
ost. pl. o výměře 990 m2, dle geometrického plánu č. 1181-167/2012 ze dne
24. 10. 2012 (dále jen „GP1) pozemky parc. č. 79/42 ost. pl. o výměře 265 m2,
parc. č. 79/44 ost. pl. o výměře 248 m2, parc. č. 79/45 ost. pl. o výměře 333 m2
a parc. č. 79/47 ost. pl. o výměře 144 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec
Olomouc, části pozemků parc. č. 79/3 ost. pl. o výměře 354 m2, dle GP1
pozemky parc. č. 79/34 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 79/35 ost. pl. o výměře
81 m2, parc. č. 79/36 ost. pl. o výměře 35 m2 a parc. č. 79/39 ost. pl. o výměře
230 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc a část pozemků
parc. č. 79/3 ost. pl. o výměře 41 m2, dle GP1 pozemky parc. č. 79/3 díl „a“
o výměře 36 m2 a parc. č. 85/31 díl „b“ o výměře 5 m2, které jsou oba sloučeny
do pozemku parc. č. 79/41 ost. pl. v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc,
IČ: 00299308, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 198 ost. pl. o výměře 162 m2, dle GP1 pozemek
parc. č. 79/37 ost. pl. o výměře 162 m2, část pozemku parc. č. 79/30
ost. pl. o výměře 218 m2, dle GP1 pozemek parc. č. 79/46 ost. pl. o výměře
218 m2 a část pozemku parc. č. 79/31 ost. pl. o výměře 22 m2, dle GP1
pozemek parc. č. 79/43 m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, vše
z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje
i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. bezúplatný převod chodníků o celkové ploše 2 711,5 m2 na pozemcích
parc. č. 79/3, parc. č. 79/29, parc. č. 198, parc. č. 85/32, parc. č. 85/31,
parc. č. 79/30, parc. č. 79/2, parc. č. 79/31, parc. č. 85/7
v k.ú. Olomouc - město, na pozemcích parc. č. 861 a parc. č. 1060/3
v k.ú. Nová Ulice a na pozemcích parc. č. 115/19, parc. č. 115/2
a parc. č. 68/20 v k.ú. Lazce, vč. obrubníků, uliční vpusti, 2 ks odvodňovacího
žlabu s přípojkou, 3 ks směrovacích ostrůvků, dělícího ostrůvku, vybudované
v rámci stavebního objektu „SO 102.1 Chodníky – částečně“ jako součást
investiční akce „II/448 a II/446 Olomouc – okružní křižovatka ulic Dobrovského,
Na Střelnici“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města
Olomouc, IČ: 00299308, za podmínek dle důvodové zprávy.
2.8. bezúplatný převod veřejného osvětlení okružní křižovatky, včetně
kabelových rozvodů a 28 ks osvětlovacích stožárů na pozemcích
parc. č. 79/30, parc. č. 79/2, parc. č. 79/31, parc. č. 79/3, parc. č. 198
a parc. č. 79/29, vše v k.ú. Olomouc – město a na pozemku parc. č. 115/2
v k.ú. Lazce, vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 401 Veřejné
osvětlení“ jako součást investiční akce „II/448 a II/446 Olomouc – okružní
křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici“ z vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, za podmínek
dle důvodové zprávy.
2.9. bezúplatný převod pozemku parc. č. 6767/1 ost. pl. o výměře 835 m2
v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, do vlastnictví statutárního města
Přerova, IČ: 00301825, za podmínky že současně bude realizováno
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bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4717/23 ost. pl. o výměře 309 m2,
parc. č. 4717/31 ost. pl. o výměře 83 m2 a parc. č. 6784/3 ost. pl. o výměře
157 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví statutárního města Přerova,
IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy
zemědělské, Přerov, Osmek 47, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje
schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným
dílem.
2.10. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/1 ost. pl. o výměře 4 m2,
dle geometrického plánu č. 573 – 205/2012 ze dne 7. 3. 2013 pozemek
parc. č. 115/1 díl „f“ o výměře 4 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 115/3
ost. pl. o výměře 44 m2, částí pozemku parc. č. 112/1 ost. pl. o celkové výměře
33 m2, dle geometrického plánu č. 573 – 205/2012 ze dne 7. 3. 2013 pozemek
parc. č. 112/8 ost. pl. o výměře 22 m2, pozemek parc. č. 112/1 díl „c“ o výměře
3 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 23/2 ost. pl. o celkové výměře
420 m2, a dále pozemek parc. č. 112/1 díl „d“ o výměře 8 m2, který je sloučen
do pozemku parc. č. 210/5 ost. pl. o výměře 19 510 m2, vše v k.ú. Lazce, obec
Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouce, IČ: 00299308, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 111/1 ost. pl. o výměře 11 m2
a parc. č. 112/4 ost. pl. o výměře 10 m2, dle geometrického plánu
č. 573 - 205/2012 ze dne 7. 3. 2013 pozemek parc. č. 111/1 díl „a“ o výměře
11 m2 a parc. č. 112/4 díl „b“ o výměře 10 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 112/1 ost. pl. o výměře 8 202 m2, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc
z vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308, 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 rovným
dílem.
3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i statutárního města Olomouce o bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 115/1 ost. pl. o výměře 9 m2 v k.ú. Lazce, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouce z důvodu potřebnosti části předmětného pozemku pro činnost
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

4.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů
2. 1., 2. 2., 2. 4., 2. 6. a 2. 10. návrhu na usnesení,
4.2. Domova „Na Zámku“, příspěvkové organizace dle bodu 2. 3. návrhu
na usnesení,
4.3. Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 dle bodu 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
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zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, 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:
5.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů
2. 1., 2. 2., 2. 4., 2. 6. a 2. 10. návrhu na usnesení,
5.2. Domova „Na Zámku“, příspěvkové organizace dle bodu 2. 3. návrhu
na usnesení,
5.3. Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 dle bodu 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
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených
v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.5.
UZ/6/27/2013

Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

schvaluje
2.1. svěření pozemku parc. č. 558/1 ost. pl. o výměře 517 m2 v k.ú. a obci
Citov do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace s účinností od 1. 10. 2013.
2.2. svěření stavby nového pavilonu na částech pozemků parc. č. 147/11
a parc. č. 150/6, dle geometrického plánu č. 1327-145/2011 ze dne 20. 6. 2013
na pozemku parc. č. 147/11 díl „b“ o výměře 1 967 m2 a pozemku
parc. č. 150/6 díl „a“ o výměře 305 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. st. 1258 o výměře 2 272 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc,
ve vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Domova seniorů POHODA
Chválkovice, příspěvkové organizaci, IČ: 75004372, a to s účinností
od 1. 10. 2013.
Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin
uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v roce 2013.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.6.
UZ/6/28/2013

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání
s nemovitým majetkem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

r u š í „Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem“, schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/11/27/2009 ze dne 11. 12. 2009, k 30. 9. 2013, z důvodu jejich
aktualizace.

3.

s c h v a l u j e „Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání
s nemovitým majetkem“ dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy s účinností
od 1. 10. 2013.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.
UZ/6/29/2013

Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných
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 sloučení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Olomouc s účinností od 1. 1. 2014,
s převedením všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou
organizaci a se změnou jejího názvu na Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Olomouc dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

3.

s c h v a l u j e text dodatku ke zřizovací listině a Přílohy č. 2 důvodové
zprávy

4.

ukládá
realizovat úkony související s racionalizací školských
příspěvkových organizací dle bodu 2 usnesení a s textem dodatku ke zřizovací
listině dle bodu 3 usnesení

O: Rada Olomouckého kraje
T: 20. 12. 2013
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 13.
UZ/6/30/2013

Mezioborové studijní programy

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 příjemcům na realizaci Mezioborových
studijních programů za podmínek a ve výši dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1
důvodové zprávy
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Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 14.
UZ/6/31/2013

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 - 3 důvodové
zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 15.
UZ/6/32/2013

Pravidla Olomouckého kraje
v oblasti sportu v roce 2014

pro

poskytování

příspěvků

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků
v oblasti sportu v roce 2014 dle důvodové zprávy a upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 16.
UZ/6/33/2013

Dar nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu
Severní Morava

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 daru dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 17.
UZ/6/34/2013

Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém
kraji v roce 2014

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém
kraji v roce 2014 dle důvodové zprávy včetně Zásad jednotlivých programů
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dle Příloh č. 1 – 3 důvodové zprávy
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 18.
UZ/6/35/2013

Změna zřizovací listiny Muzea Prostějovska v Prostějově,
příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

s c h v a l u j e změnu zřizovací listiny Muzea Prostějovska v Prostějově,
příspěvkové organizace dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t dodatek ke zřizovací listině dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 19.
UZ/6/36/2013

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
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 prominutí povinnosti odvodu ve výši 80.000,00 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 městem Uničov, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov,
IČ: 00 299 634, jako příjemcem dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat o přijatém usnesení město Uničov

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
T: ihned
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 20.
UZ/6/37/2013

Poskytnutí dotace Povodí Odry, s. p.

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 ve výši 220 000,- Kč
na zpracování podkladů pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry firmě
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Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČ: 70890021, dle důvodové
zprávy
3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace
mezi Olomouckým krajem a firmou Povodí Odry, s.p., dle bodu 2 usnesení
a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace
dle bodu 3 usnesení

O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
5.

s v ě ř u j e Radě Olomouckého kraje rozhodování o uzavírání dodatků
ke smlouvě o poskytnutí účelové finanční dotace dle bodu 3 usnesení
za účelem její změny. Dodatky však nesmí být měněn účel poskytnutí dotace
ani výše poskytnuté dotace

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 21.
UZ/6/38/2013

Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury

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 obci Skorošice ve výši
250 000,- Kč, obci Opatovice ve výši 150 000,- Kč, obci Palonín ve výši
1 000 000,- Kč a městu Němčice nad Hanou ve výši 677 000,- Kč na řešení
mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury, dle důvodové
zprávy

3.

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

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv o poskytnutí účelové finanční dotace mezi
Olomouckým krajem a obcemi dle bodu 2 usnesení a Přílohy č. 1 důvodové
zprávy

5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace
obcím 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.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 22.
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UZ/6/39/2013

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 nových silničních obrub a odvodnění silnice II/43310, 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: 20. 12. 2013
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 23.
UZ/6/40/2013

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - žádost obce Doloplazy

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 žádost obce Doloplazy uhradit nevyčerpanou část dotace
ve výši 321 929,70 Kč do konce roku 2014 dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 23.1.
UZ/6/41/2013

Informace o přípravě realizace poldru Teplice nad Bečvou

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu přípravy realizace poldru Teplice
nad Bečvou

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 24.
UZ/6/42/2013

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
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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: 25.
UZ/6/43/2013

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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

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

3.

s c h v a l u j e znění smluv o poskytnutí příspěvku dle Příloh č. 2 a 3
důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smluv mezi Olomouckým krajem a organizacemi,
kterým bylo schváleno poskytnutí příspěvku dle bodu 2 usnesení

5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 26.
UZ/6/44/2013

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví
pro rok 2013 - vyhodnocení žádostí a schválení smluv
o poskytnutí dotace

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: 27.
UZ/6/45/2013

Letiště Přerov

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

s c h v a l u j e změnu účelu využití investičního příspěvku za rok 2011
ve výši 5.390.000,- Kč s tím, že částka 2.390.000,- Kč se vrací do rozpočtu
Olomouckého kraje a částka 3.000.000,- Kč bude použita na provoz
Regionálního letiště Přerov, a.s. dle důvodové zprávy

3.

b e r e n a v ě d o m í Dohodu o spolupráci a společném postupu
při provozování letiště v Přerově mezi Regionálním letištěm Přerov, a.s. a LOM
PRAHA, s.p. dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 28.
UZ/6/46/2013

Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských
fondů předkládané ke schválení financování

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 financování realizace projektů dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy v případě získání dotace

3.

s c h v a l u j e realizaci projektů v oblasti dopravy ve veřejném zájmu

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 29.
UZ/6/47/2013

Financování složek integrovaného záchranného
Olomouckého kraje a obcí Olomouckého kraje

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 1.200.000 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 250.000 Kč obci Jindřichov,
IČ: 00302741 dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o poskytnutí příspěvku s příjemci dle bodu
2 a 3 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 30.
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UZ/6/48/2013

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
pro obec Nová Hradečná

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 66.000 Kč obci Nová Hradečná,
IČ: 00575658 dle důvodové zprávy

3.

ukládá
usnesení

podepsat

smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 2

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 30.1.
UZ/6/49/2013

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

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 31.
UZ/6/50/2013

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

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 31.1.
UZ/6/51/2013

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
vědomí
Olomouckého kraje:

zápisy

ze

zasedání

výborů

Zastupitelstva

a) Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 29. 5. 2013
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b) Zápis z 3. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 3. 6. 2013
c) Zápis z 3. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 5. 6. 2013
d) Zápis z 5. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 30. 7. 2013
Předložil:
předsedové výborů zastupitelstva
Bod programu: 32.
UZ/6/52/2013

Zápisy ze zasedání
kraje - DODATEK

výborů

Zastupitelstva

Olomouckého

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
vědomí
Olomouckého kraje:

zápisy

ze

zasedání

výborů

Zastupitelstva

a) Zápis z 2. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 17. 4. 2013
b) Zápis z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 26. 6. 2013
c) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 28. 8. 2013
d) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 2. 9. 2013
Předložil:
předsedové výborů zastupitelstva
Bod programu: 32.1.
UZ/6/53/2013

Odvolání člena Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva
Olomouckého kraje z funkce a volba nového člena výboru

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

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

2.

o d v o l á v á pana Martina Kofroně z funkce člena Výboru pro regionální
rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 27. 9. 2013
dle důvodové zprávy

3.

z v o l i l o Mgr. Šárku Zapletalovou členkou Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje, s účinností od 28. 9. 2013

4.

u k l á d á vyhotovit novému členu výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
jmenovací dekret

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
T: ihned
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 33.
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UZ/6/54/2013

Revokace části usnesení č. UZ/5/45/2013 a ukončení účasti
Olomouckého kraje v Agentuře rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje o.p.s.

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 část svého usnesení č. UZ/5/45/2013 ze dne 28. 6. 2013, bod 2

3.

s c h v a l u j e ukončení účasti Olomouckého kraje v Agentuře rozvojové
a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s., a to převodem všech práv
a povinností zakladatele z Olomouckého kraje na druhého zakladatele nabyvatele Univerzitu Palackého Olomouc dle důvodové zprávy

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 34.

V Olomouci dne 27. 9. 2013

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana
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