Usnesení č. 21 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 14. 2. 2011

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/21/1/2011 Majetkoprávní vypořádání pozemků, dotčených stavbou „Most ev.
č. 4535 – 3 za obcí Uhelná“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit část pozemku parc. č. 1134 ost. pl. o výměře 4 m2, dle
geometrického plánu č. 228 – 282/2010 ze dne 30. 11. 2010 pozemek parc. č. 1165/4 vodní
plocha o výměře 4 m2, v k.ú. a obci Uhelná ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za části pozemků parc. č. 10/1 lesní
pozemek o celkové výměře 112 m2 a parc. č. 768 lesní pozemek o výměře 31 m2 a za části
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) o celkové výměře
30 m2, dle geometrického plánu č. 228 – 282/2010 ze dne 30. 11. 2010 pozemky parc. č. 2306
ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 2309 ost. pl. o výměře 52 m2, parc. č. 2307 ost. pl. o výměře 31
m2, parc. č. 2308 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 2310 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 1134/4
ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Uhelná, vše ve vlastnictví ČR – Lesů České republiky,
s.p., IČ: 42196451. Olomoucký kraj uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí. Nabyvatelé
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným
dílem.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

schválit bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 40 trvalý travní porost o výměře 1 m2 a parc. č.
41/1 orná půda o výměře 50 m2, části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 760/2 o výměře o výměře 101 m2, dle geometrického plánu č.
228 – 282/2010 ze dne 30. 11. 2010 pozemky parc. č. 1134/3 ost. pl. o výměře 51 m2 a parc. č.
1134/2 ost. pl. o výměře 101 m2, vše v k.ú. a obci Uhelná, vše z vlastnictví obce Uhelná, IČ:
00636053, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 769/1 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k.ú. a
obci Uhelná z vlastnictví ČR –Pozemkového fondu ČR, IČ: 45797072, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/2/2011 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Ústí mezi obcí Ústí
a Olomouckým krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1360 ost. pl. o celkové
výměře 1 096 m2, dle geometrického plánu č. 278 – 972/2009 ze dne 1. 6. 2010 pozemky parc.
č. 1360/2 ost. pl. o výměře 73 m2 a parc. č. 1360/3 ost. pl. o výměře 1 023 m2, částí pozemku
parc. č. 1372/1 ost. pl. o výměře 26 m2 a parc. č. 1371 ost. pl. o výměře 8 m2, dle geometrického
plánu č. 278 – 972/2009 ze dne 1. 6. 2010 pozemky parc. č. 1372/1 díl „b“ o výměře 26 m2 a
parc. č. 1371 díl „a“ o výměře 8 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1372/4 ost. pl. o
výměře 34 m2, část pozemku parc. č. 1372/1 ost. pl. o výměře 91 m2, dle geometrického plánu č.
278 – 972/2009 ze dne 1. 6. 2010 pozemek parc. č. 1372/3 ost. pl. o výměře 91 m2, vše v k.ú. a
obci Ústí, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Ústí, IČ: 00600849, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 16/1 trvalý travní porost o výměře 2 m2, dle
geometrického plánu č. 278 – 972/2009 ze dne 1. 6. 2010 pozemek parc. č. 16/1 díl „c + d“ o
výměře 2 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1360/1 ost. pl. o výměře 12 894 m2, v k.ú. a
obci Ústí z vlastnictví obce Ústí, IČ: 00600849, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/3/2011 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Brodek u
Prostějova mezi městysem Brodek u Prostějova a Olomouckým
krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc.č. 1059/1 ost. pl. o výměře
1 327 m2, dle geometrického plánu č. 481 – 40251/2010 ze dne 4. 1. 2011 pozemek parc. č.
1059/18 ost. pl. o výměře 1 327 m2, pozemky parc. č. 500 ost. pl. o výměře 594 m2 a parc. č.
626/1 ost. pl. o výměře 752 m2, vše v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví městyse Brodek u Prostějova, IČ: 00288063, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1051/25 ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č.
1059/10 ost. pl. o výměře 53 m2, vše v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, vše z vlastnictví městyse
Brodek u Prostějova, IČ: 00288063, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/4/2011 Majetkoprávní vypořádání stavby „Rekonstrukce silnice II/433 a
III/4335 v k.ú. Němčice nad Hanou“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 3712/2 ost. pl. o výměře
453 m2, dle geometrického plánu č. 570 – 737/2009 ze dne 13. 12. 2010 pozemek parc. č.
3712/2 díly „a + d“ o výměře 453 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 3674/2 o výměře
3 077 m2, část pozemku parc. č. 3676/2 ost. pl. o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č.
570 – 737/2009 ze dne 13. 12. 2010 pozemek parc. č. 3676/2 díl „n“ o výměře 37 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 3674/5 ost. pl. o celkové výměře 17 829 m2, části pozemku parc. č.
3676/2 ost. pl. o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 570 – 737/2009 ze dne 13. 12. 2010
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pozemek parc. č. 3676/2 díl „j“ o výměře 19 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 3674/30
ost. pl. o výměře 222 m2, části pozemku parc. č. 3676/2 ost. pl. o výměře 73 m2, dle
geometrického plánu č. 570 – 737/2009 ze dne 13. 12. 2010 pozemek parc. č. 3676/2 díl „q“ o
výměře 73 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 3676/16 ost. pl. o výměře 113 m2, části
pozemku parc. č. 3676/2 ost. pl. o výměře 1 596 m2, dle geometrického plánu č. 570 – 737/2009
ze dne 13. 12. 2010 pozemek parc. č. 3676/17 ost. pl. o výměře 1 596 m2, části pozemku parc. č.
3676/2 ost. pl. o výměře 1 339 m2, dle geometrického plánu č. č. 570 – 737/2009 ze dne
13. 12. 2010 pozemek parc. č. 3676/18 ost. pl. o výměře 1 339 m2, vše v k.ú. a obci Němčice
nad Hanou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Němčice nad Hanou, IČ: 00288497, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 3674/1 ost.
pl. o výměře 1 278 m2 a parc. č. 3674/5 ost. pl. o výměře 525 m2, dle geometrického plánu č.
570 – 737/2009 ze dne 13. 12. 2010 pozemek parc. č. 3674/1 díl „l“ o výměře 1 278 m2 a
pozemek parc. č. 3674/5 díly „m+p+y“ o výměře 525 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
3676/2 ost. pl. o výměře 10 523 m2, částí pozemků parc. č. 3674/1 ost. pl. o výměře 575 m2 a
parc. č. 4317 ost. pl. o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 570 – 737/2009 ze dne
13. 12. 2010 pozemek parc. č. 3674/1 díly „b+g“ o výměře 575 m2 a parc. č. 4317 díl „i“ o výměře
7 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 3712/2 ost. pl. o výměře 3 082 m2, vše v k.ú. a
obci Němčice nad Hanou, vše z vlastnictví města Němčice nad Hanou, IČ: 00288497, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

schválit odkoupení části pozemku parc. č. st. 309 zast. pl. o výměře 279 m2, dle geometrického
plánu č. 570 – 798/2010 ze dne 10. 12. 2010 pozemek parc. č. 3712/11 ost. pl. o výměře 279 m2,
v k.ú. a obci Němčice nad Hanou z vlastnictví společnosti inex invest s.r.o., IČ: 27596371, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/5/2011 Odprodej nemovitostí v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Šternberk
z vlastnictví Olomouckého kraje.
bere na vědomí
informaci o postupu při odprodeji předmětných nemovitostí v k.ú. Paseka u Šternberka, obec
Paseka.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/6/2011 Majetkoprávní vypořádání v k.ú. a obci Mohelnice mezi
Olomouckým krajem, městem Mohelnice a ČR - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatné převést pozemek parc. č. 2977/87 ost. pl. o výměře 784
m2 a částí pozemku parc. č. 2977/90 ost. pl. o výměře 253 m2, dle geometrického plánu č. 2101584/2010 ze dne 9. 12. 2010 pozemky parc. č. 2977/90 ost. pl. o výměře 203 m2 a parc. č.
2977/179 ost. pl. o výměře 50 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Mohelnice, IČ: 00303038, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
pozemku parc. č. 2977/86 ost. pl. o výměře 485 m2, části pozemku parc. č. 2977/5 ost. pl. o
výměře 7 837 m2, dle geometrického plánu č. 2099-584/2010 ze dne 8. 11. 2010 pozemek parc.
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č. 2977/5 o výměře 7 837 m2, části pozemku parc. č. 2977/83 ost. pl. o výměře 56 m2, dle
geometrického plánu č. 2101-584/2010 ze dne 9. 12. 2010 pozemek parc. č. 2977/175 ost. pl. o
výměře 56 m2, části pozemku parc. č. 2977/84 ost. pl. o výměře 255 m2, dle geometrického
plánu č. 2101-584/2010 ze dne 9. 12. 2010 pozemek parc. č. 2977/176 ost. pl. o výměře 255 m2,
části pozemku parc. č. 2977/89 ost. pl. o výměře 251 m2, dle geometrického plánu č. 2101584/2010 ze dne 9. 12. 2010 pozemek parc. č. 2977/172 ost. pl. o výměře 251 m2, části
pozemku parc. č. 2977/92 ost. pl. o výměře 64 m2, dle geometrického plánu č. 2101-584/2010 ze
dne 9. 12. 2010 pozemek parc. č. 2977/182 ost. pl. o výměře 64 m2 a části pozemku parc. č.
2977/95 ost. pl. o výměře 471 m2, dle geometrického plánu č. 2101-584/2010 ze dne 9. 12. 2010
pozemek parc. č. 2977/184 ost. pl. o výměře 471 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví
města Mohelnice, IČ: 00303038, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2977/54 ost. pl. o výměře 21 m2, dle
geometrického plánu č. 2100-584/2010 ze dne 8. 11. 2010 pozemek parc. č. 2977/167 ost. pl. o
výměře 21 m2, části pozemku parc. č. 2977/55 ost. pl. o výměře 487 m2, dle geometrického
plánu č. 2100-584/2010 ze dne 8. 11. 2010 pozemek parc. č. 2977/168 ost. pl. o výměře 487 m2,
části pozemku parc. č. 2977/72 ost. pl. o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 2099584/2010 ze dne 8. 11. 2010 pozemek parc. č. 2977/165 ost. pl. o výměře 13 m2, části pozemku
parc. č. 2977/82 ost. pl. o výměře 2 023 m2, dle geometrického plánu č. 2101-584/2010 ze dne 9.
12. 2010 pozemek parc. č. 2977/174 ost. pl. o výměře 2 023 m2, části pozemku parc. č. 2977/85
ost. pl. o výměře 886 m2, dle geometrického plánu č. 2101-584/2010 ze dne 9. 12. 2010
pozemek parc. č. 2977/178 ost. pl. o výměře 886 m2 a části pozemku parc. č. 2977/88 ost. pl. o
výměře 92 m2, dle geometrického plánu č. 2101-584/2010 pozemek parc. č. 2977/170 ost. pl. o
výměře 92 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice 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 a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/7/2011 Majetkoprávní vypořádání pozemku, dotčeného stavbou „Skalička
– chodník ke hřbitovu“ v k.ú. Skalička u Hranic,obec Skalička.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatné převést část pozemku parc. č. 574 ost. pl. o výměře cca
671 m2 v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Skalička, IČ:
00301949. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Skalička – chodník ke hřbitovu“ kolaudována.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/8/2011 Odprodej areálu rekreačního střediska v k.ú. Hynčice pod Sušinou,
obec Staré Město z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat areál rekreačního střediska v k.ú. Hynčice pod Sušinou,
obec Staré Město, a to budovu č.e. 20, Chrastice, rod. rekr na pozemku parc. č. st. 75, budovu
č.e. 62, Chrastice, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 74, budovu bez č.p./č.e., jiná stavba (ČOV)
na pozemku parc. č. st. 180/1, pozemky parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře 162 m2, parc. č. st. 75
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zast. pl. o výměře 440 m2, parc. č. st. 180/1 zast. pl. o výměře 31 m2, parc. č. 829/3 ost. pl. o
výměře 11 755 m2 a parc. č. 829/6 ost. pl. o výměře 502 m2, se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména se studnou na pozemku parc. č. 829/3, hřištěm na pozemku parc. č.
829/6, venkovními úpravami a porosty, vše v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82.
Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 12 809,- Kč, a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Orientační cena předmětných
nemovitostí činí 10 000 000,- Kč. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku
Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/9/2011 Odprodej areálu rekreačního střediska v k.ú. Hynčice pod Sušinou,
obec Staré Město z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen.
Svobody 2.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat areál rekreačního střediska, konkrétně budovu č.e. 16,
Chrastice, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 39, pozemky parc. č. st. 39 zast. pl. o výměře 436
m2, parc. č. 440/1 trvalý travní porost o výměře 1360 m2, parc. č. 440/2 trvalý travní porost o
výměře 576 m2, parc. č. 440/3 trvalý travní porost o výměře 126 m2, parc. č. 441 ost. pl. o
výměře 487 m2 a parc. č. 1132 ost. pl. o výměře 194 m2, stavbu ČOV (stavba nezapsaná do
katastru nemovitostí) na části pozemku parc. č. 105 (pozemek jiného vlastníka), vše v k.ú.
Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména
s vedlejší stavbou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2. Jednotlivé
nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Orientační cena předmětných nemovitostí činí 3 000 000,- Kč. Záměr
Olomouckého kraje bude zveřejněn v měsíčníku Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/10/2011

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Jarcová z vlastnictví
Střední
školy
Olomouckého
kraje,
z hospodaření
elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č.e. 26, Jarcová, rod. rekr. na pozemku parc. č. st.
343 zast. pl., budovu bez č.p./č.e. jiná st. na pozemku parc. č. st. 342 zast. pl., pozemky parc. č.
st. 342 zast. pl. o výměře 9 m2, parc. č. st. 343 zast. pl. o výměře 47 m2 a část pozemku parc. č.
895/20 trvalý travní porost o výměře 1320 m2, dle geometrického plánu č. 594 – 11/2009 ze dne
30. 12. 2009 pozemek parc. č. 895/20 trvalý travní porost o výměře 1 320 m2, vše v k.ú. a obci
Jarcová, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a trvalými
porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy elektrotechnické,
Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114. Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši
3 200,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Orientační cena předmětných nemovitostí činí 400 000,- Kč. Záměr Olomouckého kraje bude
zveřejněn v měsíčníku Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/11/2011 Odprodej pozemku v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
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příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
schválit záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 4949 o výměře 8 020 m2 v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 1 438,- Kč, a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Orientační cena předmětného
pozemku činí 400 000,- Kč. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký
kraj.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/12/2011 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
schválit záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 7631/4 ost. pl. o výměře
154 m2, dle geometrického plánu č. 4506-40065/2009 ze dne 21.5.2009 pozemek parc. č.
7631/13 ost. pl. o výměře 154 m2 v k. ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 7 105,-Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Orientační cena předmětného pozemku činí
100 000,- Kč. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/13/2011

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední zdravotnické školy,
Hranice, Studentská 1095.

doporučuje Radě Olomouckého kraje
schválit záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č.p. 608, Hranice I – Město, bydlení na
pozemku parc. č. st. 750 zast. pl., garáž na pozemku parc. č. 5293 zast. pl., pozemky parc. č. st.
750 zast. pl. o výměře 538 m2, parc. č. st. 5293 zast. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 97/1 zahrada
o výměře 197 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s
venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
zdravotnické školy, Hranice, Studentská 1095. Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených
obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně
ve výši 4 900,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Orientační cena předmětných nemovitostí činí 2 000 000,- Kč. Záměr Olomouckého
kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/14/2011 Odprodej nemovitostí v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec
Vřesovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
schválit záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č. p. 186, Vřesovice, objekt občanské
vybavenosti na pozemku parc. č. st. 242 zast. pl. (administrativní budova) a budovu bez č.p./č.e.
technická vybavenost (ČOV) na pozemku parc. č. st. 243 zast. pl. (budovy na pozemcích jiného
vlastníka) v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice, se všemi součástmi a příslušenstvím,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Švehlovy střední školy, Prostějov, nám.
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Spojenců 17. Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 5 500,- Kč, a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Orientační cena
předmětných nemovitostí činí 300 000,- Kč. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i
v měsíčníku Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/15/2011

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Určice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Centra sociálních služeb
Prostějov, příspěvková organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č. p. 77, Určice, objekt k bydlení na pozemku parc. č.
5 (bývalá budova ergoterapie a bývalá budova centra sociálních služeb), pozemky parc. č. 5 zast.
plocha o výměře 653 m2 a parc. č. 6 ost. pl. o výměře 300 m2, vše v k.ú. a obci Určice se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejšími stavbami (bývalá márnice a dřevěná kůlna),
venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace. Jednotlivé nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 9 200,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Orientační cena předmětných nemovitostí činí 2 000 000,- Kč. Záměr
Olomouckého kraje bude zveřejněn v měsíčníku Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/16/2011

Odprodej nemovitostí v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic,
obec Bernartice z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského,
Horní Heřmanice 47.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č. p. 61, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na
pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 79 m2, pozemky parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 79
m2, parc. č. 139/14 ost. pl. o výměře 131 m2 a parc. č. 139/15 orná půda o výměře 67 m2, vše v
k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Horní
Heřmanice 47. Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 6 227,- Kč, a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude
uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení a provozování
vodovodního řadu a kanalizace v předmětných pozemcích. Orientační cena předmětných
nemovitostí činí 300 000,- Kč. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn v měsíčníku
Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/17/2011

Odprodej části pozemku v k.ú. Drahotuše, obec Hranice z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.

navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

schválit odprodej části pozemku parc. č. 1610/4 ost. pl. o výměře 198 m2, dle geometrického
plánu č. 702 – 40178/2010 ze dne 17. 9. 2010 pozemek parc. č. 1610/32 ost. pl. o výměře 198
m2, v k.ú. Drahotuše, obec Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do společného jmění manželů Markéty a Tomáše
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Maňasových za kupní cenu ve výši 44 200,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 7 600,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/18/2011

Odprodej nemovitostí v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY
SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové
organizace.

doporučuje odboru majetkovému a právnímu
oslovit pana Pavla Borovce (při předchozím zveřejnění nabídl kupní cenu ve výši 3 500 000,- Kč)
a pana Václava Ordelta (při předchozím zveřejnění nabídl kupní cenu ve výši 4 000 000,- Kč),
zda trvá jejich zájem na odkoupení nemovitostí v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice za navržené
kupní ceny.
V případě, že pan Borovec a pan Ordelt již nebudou mít zájem na odkoupení předmětných
nemovitostí za navržené kupní ceny:
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

schválit odprodej areál školícího střediska, konkrétně budovu č.e. 1047, Mostkovice, rod. rekr. na
pozemku parc. č. 454 zast. pl., pozemky parc. č. 454 zast. pl. o výměře 1151 m2, parc. č. 450/1
ost. pl. o výměře 91 m2, parc. č. 455 ost. pl. o výměře 3 582 m2 a parc. č. 456 ost. pl. o výměře
793 m2, vše v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména
s vedlejší stavbou (skladem), studnou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY SERVIS – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace, do
společného jmění manželů Evy a Vlastimila Sedláčkových za kupní cenu ve výši 3 000 000,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši
10 689,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

nevyhovět žádosti pana Pavla Borovce, pana Václava Ordelta a pana Jiřího Nováka o odkoupení
nemovitostí v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY SERVIS – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace,
z důvodu neakceptování stanovené minimální výše kupní ceny.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/19/2011

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) části
pozemku v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Základní školy a Mateřské
školy logopedické Olomouc.

doporučuje Radě Olomouckého kraje
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. OMP/BVB/133/2007/SD uzavřené dne 24. 5. 2007 mezi Olomouckým krajem jako budoucím
povinným z věcného břemene a statutárním městem Olomouc jako budoucím oprávněným
z věcného břemene z důvodu požadavku statutárního města na bezúplatné zřízení věcného
břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
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schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na (v) části pozemku parc. č. 544 ost. pl. v
k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Základní školy a
Mateřské školy logopedické Olomouc, spočívajícího v právu umístění a provozování kanalizační
přípojky a jejího napojení do stávající šachty kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět všemi
dopravními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou,
změnami nebo odstraňováním této přípojky, vše v rozsahu geometrického plánu č. 1724371/2010 ze dne 6. 1. 2011 mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a
statutárním městem Olomouc jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/20/2011

Majetkoprávní vypořádání části silnice II/367 v k.ú. a obci
Uhřičice.

navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

a) odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 762 o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne 10.
12. 2010 pozemek parc. č. 1067/8 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Uhřičice z podílového
spoluvlastnictví Ing. Dalibora Kuby (id. 1/4), pana Miroslava Kuby (id. 1/4), Ing. Václava Kuby (id.
1/4) a paní Milady Pavlíkové (id. 1/4) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
b) odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 763 o výměře 133 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne
10. 12. 2010 pozemek parc. č. 1067/9 ost. pl. o výměře 133 m2 v k.ú. a obci Uhřičice z vlastnictví
pana Luboše Svačiny, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
c) odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 764 o výměře 909 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne
10. 12. 2010 pozemek parc. č. 1067/10 ost. pl. o výměře 909 m2 v k.ú. a obci Uhřičice
z podílového spoluvlastnictví paní Marty Fryčové (id. 1/2) a paní Zdenky Matějkové (id. 1/2), do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
d) odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 765/1 o výměře 400 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne
10. 12. 2010 pozemek parc. č. 1067/11 ost. pl. o výměře 400 m2 v k.ú. a obci Uhřičice
z podílového spoluvlastnictví Ing. Josefa Hlavinky (id. 1/2) a Ing. Stanislava Hlavinky (id. 1/2), do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
e) odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 765/2 o výměře 385 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne
10. 12. 2010 pozemek parc. č. 1067/2 ost. pl. o výměře 385 m2 v k.ú. a obci Uhřičice z vlastnictví
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pana Petra Hlavinky, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
f) odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 766 o výměře 672 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne
10. 12. 2010 pozemek parc. č. 1067/13 ost. pl. o výměře 672 m2 v k.ú. a obci Uhřičice ze
společného jmění manželů Ing. Josefa Hlavinky a paní Hany Hlavinkové, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne
28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
g) odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 768 o výměře 584 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne
10. 12. 2010 pozemek parc. č. 1067/14 ost. pl. o výměře 584 m2 v k.ú. a obci Uhřičice
z vlastnictví Ing. Jaroslava Přidala, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
h) odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 769 o výměře 342 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne
10. 12. 2010 pozemek parc. č. 1067/15 ost. pl. o výměře 342 m2 v k.ú. a obci Uhřičice
z podílového spoluvlastnictví pana Miloslava Dohnala (id. 1/4) a paní Vlasty Škrabalové (id. 3/4),
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
ch) bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 1068 ost. pl. o výměře 877 m2, dle geometrického
plánu č. 210-631/2009 ze dne 10. 12. 2010 pozemky parc. č. 1068/2 ost. pl. o výměře 41 m2 a
parc. č. 1068/3 ost. pl. o výměře 836 m2 a části pozemku parc. č. 1067/3 ost. pl. o výměře 25 201
m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne 10. 12. 2010 pozemek parc. 1067/3 ost. pl.
o výměře 25 201 m2, vše v k.ú. a obci Uhřičice, vše z vlastnictví obce Uhřičice, IČ: 00636657, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/21/2011

Bezúplatné nabytí nemovitostí, tvořících areál Domova Alfreda
Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace,
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví
Olomouckého kraje.

navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

neakceptovat nabídku statutárního města Přerova na bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 120
zast. pl. o výměře 255 m2 a objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st.
120, pozemku parc. č. st. 122 zast. pl. o výměře 910 m2 a objektu občanské vybavenosti č.p. 95
na pozemku parc. č. st. 122, pozemku parc. č. st. 123 zast. pl. o výměře 56m2, pozemku parc. č.
st. 124 zast. pl. o výměře 1 597 m2 a objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku
parc. č. st. 124, pozemku parc. č. st. 125 zast. pl. o výměře 230 m2 a objektu občanské
vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 125, pozemku parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře
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40 459 m2 a pozemku parc. č. 253/14 zahrada o výměře 19 562 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u
Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu
vysoké finanční náročnosti na opravu a údržbu předmětných nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/22/2011

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví
statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.

navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

schválit bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1019/15 ost. pl. o výměře 111 m2 a parc. č. 1019/16
ost. pl. o výměře 251 m2 a částí pozemku parc. č. 1019/1 ost. pl. o celkové výměře 3 289 m2, dle
geometrického plánu č. 5261 74/2010 ze dne 22. 11. 2010 pozemky parc. č. 1019/17 ost. pl. o
výměře 174 m2, parc. č. 1019/20 ost. pl. o výměře 2 949 m2 a parc. č. 1019/21 ost. pl. o výměře
166 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/23/2011

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. a obci Prostějov
z vlastnictví ČR –Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
Olomouckého kraje.

navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5377 zahrada o výměře 978 v k.ú. a obci Prostějov
z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR, IČ: 45797072, 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. Převod předmětného
pozemku je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/24/2011

Svěření pozemků v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice
do hospodaření Střední školy zemědělské, Olomouc, U
Hradiska 4, IČ: 00602035.

doporučuje Radě Olomouckého kraje
schválit svěření pozemků parc. č. st. 306/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 432 m2, parc.
č. 147/22 ostatní plocha o výměře 394 m2, parc. č. 147/23 ostatní plocha o výměře 428 m2 a
parc. č. 147/26 ostatní plocha o výměře 1503 m2, vše v k. ú. Moravská Loděnice, obec
Bohuňovice do hospodaření Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4 s účinností od 1.
3. 2011.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/21/18/2011

Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly
předloženy Radě Olomouckého kraje k projednání na její
schůzi konané dne 1. 2. 2011 nebo budou předložení na schůzi
rady dne 14. 2. 2011 a nebyly projednány v K – MP

bere na vědomí
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předložené dispozice uvedené v bodech 1. – 13.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 14. 2. 2011

...……………………..….
Bc. Dalibor Horák
předseda komise
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