Usnesení č. 1 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 25.02.2009

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/1/1/2009 Zásady postupu orgánů Olomouckého
s nemovitým majetkem Olomouckého kraje.

kraje

při

nakládání

bere na vědomí
platné Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem
Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/2/2009 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. a obci Osek nad Bečvou
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace do vlastnictví obce
Osek nad Bečvou.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1297 ost. pl. o výměře cca
1 000 m2 v k.ú. a obci Osek nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace do vlastnictví obce Osek nad Bečvou. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/3/2009 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy 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 cca 250 m2
v k. ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace, za minimální kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým
posudkem, když 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.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/4/2009 Odprodej nemovitostí v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice
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z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy 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. a budovu bez č.p./č.e. technická vybavenost na pozemku parc. č.
st. 243 zast. pl. (budovy na pozemcích jiného vlastníka) v k.ú. Vřesovice u Prostějov, obec
Vřesovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Švehlovy střední školy, Prostějov, nám.
Spojenců 17 do vlastnictví Římskokatolické farností Vřesovice za kupní cenu ve výši 885 544,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/5/2009 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace.
doporučuje odboru majetkovému a právnímu
provést šetření na místě samém ve věci odprodeje , popřípadě bezúplatného převodu, části
pozemku parc. č. 2119/1 ost. pl. o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace a poté
předmětnou záležitost předložit K – MP k opětovnému projednání.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/6/2009 Odprodej stavby mostu přes řeku Bystřici a části pozemku včetně
pozemní komunikace v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Základní umělecké školy „Žerotín“
Olomouc, Kavaleristů 6.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést stavbu mostu č. 55 přes řeku Bystřici a
část pozemku parc. č. 959/21 ost. pl. o výměře cca 300 m2 včetně pozemní
komunikace v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6 do vlastnictví
statutárního města Olomouce. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/7/2009 Odprodej části pozemku v k.ú. Vojtovice, obec Vlčice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 837/1 ost. pl. o výměře cca 400 m2 v
k.ú. Vojtovice, obec Vlčice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace za minimální kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým
posudkem, když 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. Odbor majetkový a právní bude informovat o přijatém
záměru Olomouckého kraje paní Andělu Koňaříkovu.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/8/2009 Nabídka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na
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odkoupení provozních budov a budov zastávek do vlastnictví
Olomouckého kraje.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje neakceptovat
návrh Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na odkoupení nemovitého
majetku v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v k.ú. Lověšice u Přerova, obec Přerov, v k.ú. a
obci Šumperk, v k.ú. Horní Lipová, obec Lipová – lázně, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
v k.ú. a obci Prostějov, v k.ú. a obci Šternberk, v k.ú. a obci Hranice, v k.ú.a obci Teplice nad
Bečvou, v k.ú. Bernartice u Javorníka, obec Bernartice, v k.ú. a obci Nový Malín, v k.ú.
Ondřejovice v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, v k.ú. Vysoký Potok, obec Malá Morava, v k.ú. a
obci Štarnov, v k. ú. a obci Čelechovice na Hané, v k.ú. Osíčany, obec
Koválovice – Osíčany, v k.ú. a obci Náměšť na Hané, v k.ú. a obci Prasklice, v k.ú. a obci
Uhřice, v k.ú. a obci Litovel, v k.ú. a obci Dzbel, v k.ú. a obci Hlušovice, v k.ú. a obci Kobylá
nad Vidnavkou, v k.ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov, v k.ú. a obci Mladeč a v k.ú. a obci
Brníčko, obec Uničov, z vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu jejich nepotřebnosti pro Olomoucký
kraj.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/9/2009 Odkoupení částí pozemků v k.ú. a obci Mohelnice
z vlastnictví Ing. Aleše Milka do vlastnictví Olomouckého kraje, do
správy Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit
odkoupení částí pozemku parc. č. 452/2 ost. pl. a parc. č. 455/1 ost. pl. o celkové výměře cca 8 m2
v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Ing. Aleše Milka do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy
Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 za kupní cenu ve výši 150,00 Kč/m2. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/10/2009
Odkoupení části pozemku v k.ú. Rokytnice u
Přerova, obec Rokytnice z vlastnictví obce Rokytnice do vlastnictví
Olomouckého kraje, do správy Domova Na zámečku Rokytnice,
příspěvková organizace.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit
odkoupení části pozemku parc. č. 70 ost. pl. o výměře cca 720 m2 v k.ú. Rokytnice u Přerova,
obec Rokytnice z vlastnictví obce Rokytnice do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Domova
Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace za kupní cenu rovnající se ceně stanovené
znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření
kupní smlouvy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/11/2009 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Vojtěchov u Konice, obec
Hvozd z podílového spoluvlastnictví pana Ing. Čeňka Berana (id. ½)
a paní Heleny Lakomé (id. ½) a z vlastnictví paní Heleny Lakomé.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje nevyhovět žádosti
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pana Ing. Čeňka Berana a paní Heleny Lakomé o majetkoprávní vypořádání pozemků parc. č.
334 trvalý travní porost o výměře 721 m2, parc. č. 335 trvalý travní porost o výměře 583 m2,
parc. č. 336/1 trvalý travní porost o výměře 1 208 m2, parc. č. 333/1 trvalý travní porost o
výměře 2 484 m2, parc. č. 472 vodní plocha o výměře 1 165 m2, parc. č. 332/1 trvalý travní
porost o výměře 67 m2 a parc. č. 337/2 trvalý travní porost o výměře 827 m2, vše v k.ú.
Vojtěchov u Konice, obec Hvozd, vše ve vlastnictví paní Heleny Lakomé, pozemků parc. č. st.
50/2 zast. pl. o výměře 665 m2, parc. č. 327/1 zahrada o výměře 866 m2, parc. č. 332/2 trvalý
travní porost o výměře 73 m2, parc. č. 439 ost. pl. o výměře 367 ost. pl. , parc. č. 473/1 vodní
plocha o výměře 1 995 m2 a parc. č. 473/2 vodní plocha o výměře 1 008 m2, vše v k.ú.
Vojtěchov u Konice, obec Hvozd, vše v podílovém spoluvlastnictví pana Ing. Čeňka Berana
(id. ½) a paní Heleny Lakomé (id. ½), z důvodu nepotřebnosti předmětných pozemků pro
činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/12/2009

Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Vikýřovice z podílového
spoluvlastnictví paní Ludmily Fabiánové, pana Jana Janků, pana
Miloslava Janků, pana Zdeňka Janků, paní Mileny Křížkové a paní
Marie Večeřové do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.

navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit
odkoupení pozemku parc. č. 534/8 ost. pl. o výměře 737 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice z podílového
spoluvlastnictví paní Ludmily Fabiánové (id. 1/16), pana Jana Janků (id. 2/4), pana Miloslava
Janků (id. 1/4), pana Zdeňka Janků (id. 1/16), paní Mileny Křížkové (id. 1/16) a paní Marie
Večeřové (id. 1/16) do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace za kupní cenu ve výši 20 800,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/13/2009 Majetkoprávní vypořádání stavby „Úprava trasy silnice č. III/31519 v
obci Javoří“.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit:
a) bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 221 ost. pl. o výměře 382 m2, dle geometrického
plánu č. 92 – 592/2007 ze dne 5. 2. 2008 pozemek parc. č. 802/28 ost. pl. o výměře 382 m2, v k.ú.
Javoří u Maletína, obec Maletín z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR 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.
b) odkoupení částí pozemku parc. č. 213/1 orná půda o celkové výměře 769 m2, dle
geometrického plánu č. 92 – 592/2007 ze dne 5. 2. 2008 pozemky parc. č. 802/23 ost. pl. o výměře
19 m2, parc. č. 802/25 orná půda o výměře 46 m2, parc. č. 802/26 ost. pl. o výměře 12 m2 a parc.
č. 802/29 ost. pl. o výměře 692 m2, v k.ú. Javoří u Maletína, obec Maletín z podílového
spoluvlastnictví paní Jiřiny Koutské (id. 1/2) a paní Vlasty Pilátové za kupní cenu ve výši 30 760,Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
c) odkoupení částí pozemku parc. č. 198/1 orná půda o celkové výměře 145 m2 a částí pozemku
parc. č. 50/1 ost. pl. o celkové výměře 835 m2, dle geometrického plánu č. 92 – 592/2007 ze dne
5. 2. 2008 pozemky parc. č. 802/16 ost. pl. o výměře 139 m2, parc. č. 802/20 orná půda o výměře
6 m2, parc. č. 802/11 ost. pl. o výměře 829 m2 a parc. č. 802/13 ost. pl. o výměře 6 m2, vše v k.ú.
Javoří u Maletína, obec Maletín, vše z vlastnictví pana Josefa Vítka do vlastnictví Olomouckého
kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace za kupní cenu ve výši
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39 200,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
d) odkoupení části pozemku parc. č. 208/1 orná půda o výměře 49 m2, dle geometrického plánu č.
92 – 592/2007 ze dne 5. 2. 2008 pozemek parc. č. 802/24 ost. pl. o výměře 49 m2, v k.ú. Javoří u
Maletína, obec Maletín z vlastnictví pana Ing. Jaroslava Frýborta do vlastnictví Olomouckého kraje,
do správy Správy silnic Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 1 960,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/14/2009

Odprodej, resp. pronájem, nemovitostí v k.ú. a obci Lipník nad
Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Střední
průmyslové školy stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského 257.

doporučuje Radě Olomouckého kraje nevyhovět žádosti
společnosti Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. o pronájem budovy – jiná stavba,
Lipník nad Bečvou I – Město, č.p. 68 s pozemkem parc. č. st. 86 zast. pl. o výměře 202 m2, vše v
k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Střední průmyslové
školy stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257, z důvodu jejich potřebnosti pro činnost
Střední průmyslové školy stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje nevyhovět žádosti
společnosti Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. o odprodej budovy – jiná stavba, Lipník
nad Bečvou I – Město, č.p. 68 s pozemkem parc. č. st. 86 zast. pl. o výměře 202 m2, vše v k.ú. a
obci Lipník nad Bečvou, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Střední průmyslové školy
stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257, do vlastnictví společnosti Základní škola a
Mateřská škola Sluníčko s.r.o. z důvodu jejich potřebnosti pro činnost Střední průmyslové školy
stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/15/2009 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Kojetín, tvořících areál Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, střediska zimní údržby
v Kojetíně.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit
odprodej budovy č. p. 748, Kojetín I –město, objekt k bydlení (administrativní budovu) na
pozemku parc. č. st. 30/2, budovy dílen - garáží na pozemku parc. č. st. 30/2 zast. pl.,
garáží na pozemku parc. č. st. 30/2 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. garáž na pozemku parc. č.
st. 2443 zast. pl. (budova na pozemku jiného vlastníka), pozemku parc. č. st. 30/2 zast. pl. o
výměře 1075 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména
s venkovními úpravami, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví společnosti PODOSTAV s. r. o.
za kupní cenu ve výši 1 801 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 11 493,- Kč, a správní poplatek k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje nevyhovět žádosti
občanského sdružení HELP ME – I HELP YOU o odprodej části pozemku parc. č. st. 30/2 v
k.ú. Kojetín z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, z důvodu odprodeje nemovitostí v k.ú. a obci Kojetín jako celku
jinému zájemci.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/1/16/2009

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

navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit
odprodej budovy č. p. 56, Horní Heřmanice, objekt k bydlení s pozemkem parc. č. st. 72 zast.
pl. o výměře 79 m2, částí pozemků parc. č. 139 orná půda o celkové výměře 211 m2, dle
geometrického plánu č. 58 – 168/2006 ze dne 23. 8. 2006 pozemky parc. č. 139/4 ost. pl. o
výměře 146 m2 a parc. č. 139/5 orná půda o výměře 65 m2, vše v k.ú. Horní Heřmanice u
Bernartic, obec Bernartice se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47, do
podílového spoluvlastnictví paní Anny Kuchtíkové (id. 1/2) a paní pana Jana Nowaka (id. 1/2)
za celkovou kupní cenu ve výši 350 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 9 901,- 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.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým krajem jako oprávněným z
věcného břemene a paní Annou Kuchtíkovou a panem Janem Nowakem jako povinnými z
věcného břemene na bezúplatné zřízení věcného břemene na (v) částech pozemku parc. č.
139 orná půda o celkové výměře 211 m2, dle geometrického plánu č. 58 – 168/2006 ze dne
23. 8. 2006 pozemky parc. č. 139/4 ost. pl. o výměře 146 m2 a parc. č. 139/5 orná půda o
výměře 65 m2, v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice, spočívajícího v právu
uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizace, v právu vstupovat a vjíždět všemi
dopravními prostředky na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou,
změnami nebo odstraňováním těchto inženýrských sítí, vše v rozsahu geometrického plánu
č. 58 –168/2006 ze dne 23. 8. 2006, vše ve prospěch Olomouckého kraje. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena současně s kupní smlouvou na převod předmětných
nemovitostí do vlastnictví kupujícího.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/17/2009

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

navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit
odprodej budovy č. p. 61, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na pozemku parc. č. st. 77 zast.
pl. o výměře 79 m2, pozemků 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, ze správy Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47, do
vlastnictví pana Ladislava Kuchtíka za kupní cenu ve výši 400 000,-Kč. Kupní smlouva bude
uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení a provozování
vodovodního řadu a kanalizace v předmětných pozemcích.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým krajem jako oprávněným z
věcného břemene a nabyvatelem předmětných nemovitostí jako povinným z věcného
břemene na bezúplatné zřízení věcného břemene na (v) částech pozemků parc. č. 139/14
ost. pl. a parc. č. 139/15 orná půda, oba v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice,
spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizace, v právu
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vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na tyto pozemky v souvislosti s provozem,
opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním těchto inženýrských sítí, vše v rozsahu
geometrického plánu č. 58 –168/2006 ze dne 23. 8. 2006, vše ve prospěch Olomouckého
kraje. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena současně s kupní smlouvou na
převod předmětných nemovitostí do vlastnictví kupujícího.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/18/2009

Odprodej, resp. bezúplatný převod, nemovitostí v k.ú. a obci
Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Základní škola
Hranice, Nová 1820.

navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit
odprodej budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl.,
spojovacího koridoru na části pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl., pozemku parc. č. st. 3835 zast.
pl. o výměře 240 m2, části pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl. o výměře 24 m2 a části pozemku
parc. č. 1021/4 ost. pl. o výměře 809 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, dle geometrického plánu č.
3319 –105/2007 ze dne 23. 11. 2007 budova bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na
pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl., pozemek parc. č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2 a část
pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl. díl „a“ o výměře 24 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc.
č. st. 3835 zast. pl. o celkové výměře 264 m2, pozemek parc. č. 1021/6 ost. pl. o výměře 809 m2,
vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Základní školy Hranice,
Nová 1820, do vlastnictví pana Ing. Petra Kafky za kupní cenu ve výši 856 000,- Kč a za níže
uvedených podmínek:
1.

Kupující svým nákladem zajistí do jednoho roku po uzavření kupní smlouvy:

a.

stavební oddělení budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st.
3835 zast. pl. od budovy č. p. 1820, Hranice I – Město, objekt občanské vybavenosti na
pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl., vše v k.ú. a obci Hranice

b.

vybudování nových přípojek vody, elektřiny, tepla a plynu pro budovu č. p. 1820, Hranice
I – Město, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl. v k.ú. a obci
Hranice

c.

zřízení oplocení nově vzniklého areálu budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na
pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl. v k.ú. a obci Hranice včetně spojovacího koridoru a
souvisejících pozemků.

2.

Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene,
spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. v k.ú. a
obci Hranice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Základní školy Hranice, Nová
1820, ve prospěch budoucího vlastníka odprodávaných nemovitostí.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje nevyhovět žádosti
Charity Hranice o bezúplatný převod předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z důvodu
odprodeje nemovitostí jinému zájemci.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. v k.ú. a
obci Hranice, dle geometrického plánu č. 3319 – 105/2007 ze dne 23. 11. 2007 na pozemek
parc. č. 1021/7 ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Základní školy Hranice, Nová
1820, spočívajícího v právu chůze a jízdy ve prospěch každého vlastníka budovy bez č.p./č.e.
objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl., spojovacího koridoru na
části pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl., pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2,
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části pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl. o výměře 24 m2 a části pozemku parc. č. 1021/4 ost.
pl. o výměře 809 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, dle geometrického plánu č. 3319 –105/2007
ze dne 23. 11. 2007 budova bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st.
3835 zast. pl., pozemek parc. č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2 a část pozemku parc. č.
st. 3821 zast. pl. díl „a“ o výměře 24 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. st. 3835
zast. pl. o celkové výměře 264 m2, pozemek parc. č. 1021/6 ost. pl. o výměře 809 m2, vše
v k.ú. a obci Hranice, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a Ing.
Petrem Kafkou jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek k návrhu na
vklad práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí. Kupní smlouva a
smlouva o zřízení věcného břemene budou uzavřeny současně.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/19/2009 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání v období listopad 2008 – únor
2009, resp. budou projednány Radou Olomouckého kraje dne
2. 3. 2009, a nebyly projednány K-MP.
bere na vědomí
předložené informace uvedené v bodech 1. – 75.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/1/20/2009 Termíny jednání komise na I. pololetí 2009.
schvaluje
termíny jednání K – MP na I. pololetí 2009.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 25. 2. 2009

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