Usnesení č. 3. z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 27.04.2009

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/3/1/2009

Odprodej nemovitostí v k.ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č. p. 185, Povel, bydlení na pozemku parc. č.
st. 217 zast. pl., pozemky parc. č. st. 217 zast. pl. o výměře 157 m2 a parc. č. 316/27
zahrada o výměře 211 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc se všemi součástmi a
příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu ve výši 2 200 000- Kč, když
jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 5 419,- Kč, a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/2/2009

Odprodej nemovitostí v k.ú. Valšovice, obec Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Střední lesnické školy, Hranice,
Jurikova 588.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu, Hranice VI-Valšovice, jiná stavba, č.p. 35 na
pozemku parc. č. st. 158, budovu bez č.p./č.e., jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 187, budovu
bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku st. 188, pozemků parc. č. st. 158 zast. pl. o výměře 368 m2,
parc. č. st. 187 zast. pl. o výměře 46 m2, parc. č. st. 188 zast. pl. o výměře 16 m2, parc. č. 862/10
trvalý travní porost o výměře 603 m2 a parc. č. 945/3 zahrada o výměře 1158 m2, vše v k.ú.
Valšovice, obec Hranice, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejšími stavbami
(kůlnou, chlévem, přípravnou a dřevníkem) a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, do společného jmění manželů
Mileny a Ing. Josefa Pitronových za kupní cenu ve výši 1 200 000,- Kč. Nabyvatelé uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/3/2009 Bezúplatný

převod

stavebních

objektů,
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vybudováných v rámci stavby „Silnice II/444, II/446 a MK
Uničov – okružní křižovatka“ z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví města Uničova.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést stavební objekty SO 03 Komunikace pro pěší
a cyklisty – přeložky, SO 04 Odstavné plochy, vjezdy, SO 06 Veřejné osvětlení, části SO 02
Vozovka (středový ostrůvek, dělící přechodové ostrůvky a obruby), části SO 11 Stálé dopravní
značení (dopravní značení na místních komunikacích), vše vybudováné v rámci investiční akce
„Silnice II/444, II/446 a MK Uničov – okružní křižovatka“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví města Uničova za podmínek dle důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/4/2009

Odprodej nemovitostí v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice
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),
vše v k.ú. Vřesovice u Prostějov, obec Vřesovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Švehlovy střední školy, Prostějov, nám.
Spojenců 17, za minimální kupní cenu ve výši 300 000,- Kč, když 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.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/5/2009

Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Hraničné Petrovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 1619/1 ost. pl. o
výměře 187 m2 a parc. č. 1625 ost. pl. o výměře 275 m2, dle geometrického plánu č. 131 797/2008 ze dne 27. 1. 2009 pozemky parc. č. 1619/1 díl „a“ o výměře 187 m2 a parc. č.
1625 díl „b“ o 275 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1486/27 ost. pl. o celkové
výměře 562 m2, vše v k.ú. a obci Hraničné Petrovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce
Hraničné Petrovice Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/6/2009

Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Brníčko, obec Uničov
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 283 ost. pl. o výměře
15 m2, dle geometrického plánu č. 450 – 54/2009 pozemek parc. č. 283 díl „a“ o výměře 15
m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 365 ost. pl. o celkové výměře 1 995 m2, v k.ú.
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Brníčko, obec Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Uničova. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/7/2009

Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou „Úprava
dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy
v Dubicku – průtah silnic II/315 a III/31541“.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1661/1 ost. pl. o výměře
317 m2, dle geometrického plánu 720-592/2008 ze dne 12. 2. 2009 díl „e“ o výměře 12 m2, díl „d“
o výměře 12 m2 a díl „h“ o výměře 48 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1967 ost. pl.
o výměře 417 m2, díl „c“ o výměře 3 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1965 ost. pl. o
výměře 300 m2, díl „u“ o výměře 2 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 84/4 ost. pl. o
výměře 173 m2, díl „m“ o výměře 18 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1255/11 ost. pl. o
výměře 530 m2, díl „d1“ o výměře 46 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/17 ost. pl. o
výměře 356 m2, díl „i“ o výměře 36 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1661/2 ost. pl. o
výměře 275 m2, díl „k“ o výměře 66 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1661/3 ost. pl. o
výměře 160 m2, díl „t“ o výměře 16 m2 a díl „r“ o výměře 30 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 1664/4 ost. pl. o výměře 255 m2, díl „j“ o výměře 28 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 1663/5 ost. pl. o výměře 1201 m2, a části pozemku parc. č. 1236/18 ost. pl. o výměře 130
m2, dle geometrického plánu 720-592/2008 ze dne 12. 2. 2009 díl „a1“ o výměře 14 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 84/4 ost. pl. o výměře 173 m2, díl „s1“ o výměře 10 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1608/7 ost. pl. o výměře 178 m2, díl „h1“ o výměře 45 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1608/17 ost. pl. o výměře 356 m2, díl „l1“ o výměře 10 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1608/59 ost. pl. o výměře 259 m2, díl „x1“ o výměře 6 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1608/32 ost. pl. o výměře 341 m2, díl „u1“ o výměře 14 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1608/63 ost. pl. o výměře 55 m2, díl „n1“ o výměře 31 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1601/4 ost. pl. o výměře 255 m2, vše v k.ú. a obci Dubicko, z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Dubicko za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 1608/17 ost. pl. o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 1661/4
ost. pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu 720-592/2008 ze dne 12. 2. 2009 parc. č.
1608/17 díl „m1“ o výměře 61 m2 a parc. č. 1661/4 díl „b1“ o výměře 1 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 1236/18 ost. pl. o výměře 3238 m2, vše v k.ú. a obci Dubicko, z vlastnictví
obce Dubicko do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/8/2009

Vzájemné bezúplatné převody pozemků mezi Olomouckým krajem
a městem Prostějov – II. etapa.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 7737/ 4 ost. pl. o výměře 24 m2,
parc. č. 7808/2 ost. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 7808/4 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č.
8063/6 trvalý travní porost o výměře 13 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov a dále pozemku parc. č.
64/11 ost. pl. o výměře 55 m2 v k.ú. Čechůvky, obec Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje,
ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města
Prostějov za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 129/2
ost. pl. o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky, obec Prostějov, pozemky parc. č. 521 ost. pl. o výměře
3866 m2 a parc. č. 522 ost. pl. o výměře 1880 m2, oba v k.ú. Domamyslice, obec Prostějov a
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dále pozemků parc. č. 7892/1 ost. pl. o výměře 5085 m2, parc. č. 8028 ost. pl. o výměře 284 m2,
části pozemku parc. č. 7892/2 ost. pl. a části pozemku parc. č. 7820 ost. pl., vše v k.ú. a obci
Prostějov, z vlastnictví města Prostějov do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/9/2009
a) Vzájemné bezúplatné převody pozemků mezi Olomouckým
krajem a obcí Čechy pod Kosířem.
b) Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem
z podílového spoluvlastnictví paní Petry Juráškové (id. 1/2) a paní
Evy Šimičkové (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1959/1 ost. pl. (původně
označeného parc. č. 1959) o celkové výměře 1703 m 2, dle geometrického plánu č. 204-669/2006
ze dne 4. 12. 2006 pozemky parc. č. 1959/6 ost. pl. o výměře 607 m2, parc. č. 1959/7 ost. pl. o
výměře 1017 m2, a dále díl „e“ o výměře 25 m 2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1661/6
vodní plocha o celkové výměře 103 m2 a díl „b“ o výměře 54 m 2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 1661/5 vodní plocha o výměře 90 m 2, vše v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví obce Čechy pod Kosířem za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 1959/10 zahrada o výměře 18 m2 v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z
vlastnictví obce Čechy pod Kosířem do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s
majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. 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. 1633/3 vodní plocha, dle geometrického plánu č. 204669/2006 ze dne 4. 12. 2006 pozemek parc. č. 1959/9 ost. pl. o výměře 33 m2 v k.ú. a obci
Čechy pod Kosířem z podílového spoluvlastnictví paní Petry Juráškové (id. 1/2) a paní Evy
Šimičkové (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro
Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu stanovenou v souladu
s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/10/2009

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Výšovice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví obce Výšovice.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 461 ost. pl. o výměře 9803 m2 v
k.ú. a obci Výšovice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví obce Výšovice. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/11/2009 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Střední průmyslové školy oděvní,
Prostějov, Vápenice 1, do vlastnictví společnosti H  D, a.s.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o výměře cca 14 m2 v
k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Střední průmyslové školy oděvní,
Prostějov, Vápenice 1, do vlastnictví společnosti H  D, a. s. za kupní cenu rovnající se ceně
stanovené znaleckým posudkem za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/12/2009 Vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou
silnice „III/37751 Ohrozim – Plumlov, rekonstrukce komunikace“
v k. ú. a obci Plumlov mezi Olomouckým krajem a městem Plumlov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 1573/2 ostatní plocha o výměře
8 m2, parc. č. 1573/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 1573/4 ostatní plocha o výměře 78
m2, parc. č. 1573/6 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 1573/8 ostatní plocha o výměře 80
m2, parc. č. 1573/9 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 1573/10 ostatní plocha o výměře 94
m2, parc. č. 1573/12 ostatní plocha o výměře 119 m2 a parc. č. 1573/13 ostatní plocha o výměře
2.202 m2, vše v katastrálním území a obci Plumlov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
Správy silnic Olomouckého kaje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Plumlova za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1573/5 ostatní
plocha o výměře 8 m2, parc. č. 1573/7 ostatní plocha o výměře 34 m2 a parc. č. 1573/11 ostatní
plocha o výměře 10 m2, vše v katastrálním území a obci Plumlov z vlastnictví města Plumlova do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/13/2009 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Hejčín, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Klíče – centra
sociálních služeb, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouce.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 21/2 ost. pl. o výměře 214 m2
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Klíče – centra sociálních
služeb, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/14/2009

Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi obcí Těšetice a
Olomouckým krajem.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře 3 966 m2
v k.ú. Vojnice u Olomouce, obec Těšetice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Těšetice za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc.
č. 418/2 ost. pl. o výměře 580 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví obce
Těšetice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/15/2009 Odprodej části pozemku v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Vlastivědného muzea v
Olomouci.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést, popřípadě odprodat za dohodnutou kupní
cenu, část pozemku parc. č. 129 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Vlastivědného muzea v Olomouci, do vlastnictví
ČR - Vojenské nemocnice Olomouc. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o
zřízení věcného břemene spočívajícího právu chůze přes předmětný pozemek.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, spočívajícího v právu chůze přes předmětný pozemek mezi ČR Vojenskou nemocnicí Olomouc jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem
jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu
neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/16/2009 Majetkoprávní vypořádání stavby „Oprava silnice II/434/Radslavice
– Sušice“
navrhují Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitlestvu
Olomouckého kraje schválit
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 978/2 ost. pl., dle geometrického plánu č. 258-808/2008
ze dne 28.1.2009 pozemek parc. č. 978/2 o výměře 1264 m2, a části pozemku parc. č. 978/3 ost.
pl., dle geometrického plánu č. 258-808/2008 ze dne 28.1.2009 pozemek parc. č. 978/3 o výměře
872 m2, vše v k.ú. Radslavice u Přerova, obec Radslavice z vlastnictví obce Radslavice do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/17/2009

Odprodej mostu „Stružní“ v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Střední školy zemědělské, Přerov,
Osmek 47 do vlastnictví FONDU DR. LEOPOLDA PREČANA
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ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat most „Stružní“ včetně pozemní komunikace na tomto mostu
v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Střední školy zemědělské,
Přerov, Osmek 47 do vlastnictví FONDU DR. LEOPOLDA PREČANA ARCIBISKUPA
OLOMOUCKÉHO za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/18/2009 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na části pozemku v k.ú. Ostružná, obec Ostružná mezi Olomouckým
krajem jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Českými
drahami, a.s. jako budoucím povinným z věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č.
1008/7 ostatní plocha v katastrálním území Ostružná, obec Ostružná spočívajícího v právu
umístění a provozování silnice II/369, v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na
předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
stavby silnice mezi Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným z věcného břemene a
Českými drahami, a.s. jako budoucím povinným z věcného břemene. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena podle
vnitřního předpisu Českých drah, a.s. „Opatření vrchního ředitele DDC č. 70, oceňování
věcných břemen“, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/19/2009 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na části pozemku v k.ú. Hejčín, obec Olomouc mezi Olomouckým
krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a statutárním
městem Olomouc jako budoucím oprávněným z věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 21/2
ostatní plocha v katastrálním území Hejčín, obec Olomouc spočívajícího v právu umístění a
provozování chodníku v bezbariérové úpravě, právu vstupu a vjezdu všemi dopravními
prostředky na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním stavby chodníku mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z
věcného břemene a statutárním městem Olomouc jako budoucím oprávněným z věcného
břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do jednoho roku po nabytí
právní moci kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „Olomouc, bezbariérové úpravy
komunikací – Trasa K“ kolaudována. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu
neurčitou. Statutární město Olomouc uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/3/20/2009 Odkoupení pozemků v k.ú. a obci Špičky z vlastnictví pana Jana
Bartošíka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007 ze dne 10. 9. 2007, a to
v části odkoupení pozemků parc. č. 505/14 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 505/15 ost. pl.
o výměře 112 m2 a parc. č. 505/35 ost. pl. o výměře 276 m2, vše v k.ú. a obci Špičky
z vlastnictví pana Jana Bartošíka ml. z důvodu změny vlastníka předmětných pozemků.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemků parc. č. 505/14 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 505/15 ost. pl. o
výměře 112 m2 a parc. č. 505/35 ost. pl. o výměře 276 m2, vše v k.ú. a obci Špičky
z vlastnictví pana Jana Bartošíka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní
cenu dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 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/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/21/2009 Odkoupení pozemků v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou z vlastnictví
pana Ing. Jiřího Beneše do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007 ze dne 10. 9. 2007, a to
v části odkoupení pozemků parc. č. 783/54 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 783/55 ost. pl.
o výměře 35 m2, parc. č. 783/56 ost. pl. o výměře 53 m2, parc. č. 786/44 ost. pl. o výměře
14 m2, parc. č. 786/45 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 786/46 ost. pl. o výměře 47 m2, vše
v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou z podílového spoluvlastnictví Ing. Jiřího Beneše (id. 1/2)
a paní Magdaleny Mráčkové (id. 1/2) z důvodu změny vlastníka předmětných pozemků.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemků parc. č. 783/54 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 783/55 ost. pl. o
výměře 35 m2, parc. č. 783/56 ost. pl. o výměře 53 m2, parc. č. 786/44 ost. pl. o výměře 14
m2, parc. č. 786/45 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 786/46 ost. pl. o výměře 47 m2, vše
v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou z vlastnictví pana Ing. Jiřího Beneše do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro správu Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši 7 000,- Kč. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/22/2009 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Červenka z vlastnictví pana Ing.
Antonína Lilka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci.
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navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007 ze dne 10. 9. 2007, a to
v části odkoupení pozemku parc. č. 1133/27 ost. pl. o výměře 106 m2 v k.ú. a obci Červenka
z vlastnictví pana Ing. Antonína Lilka z důvodu změny výše kupní ceny.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 1133/27 ost. pl. o výměře 106 m2 v k.ú. a obci Červenka
z vlastnictví pana Ing. Antonína Lilka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu
ve výši 4 450,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/23/2009 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Měrovice nad Hanou
z podílového spoluvlastnictví paní Jitky Pankové (id. 1/2) a pana
Ing. Jiřího Voženílka (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 783/84 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Měrovice nad
Hanou z podílového spoluvlastnictví paní Jitky Pankové (id. 1/2) a pana Ing. Jiřího
Voženílka (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro
Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci za kupní cenu ve výši 640,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/24/2009 Odkoupení pozemku v k.ú. Boškov, obec Potštát z vlastnictví paní
Mgr. Hany Lachové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 528/2 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Boškov, obec Potštát
z vlastnictví paní Mgr. Hany Lachové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci za kupní
cenu ve výši 660,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/25/2009 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Senice na Hané z vlastnictví paní
Jiřiny Kvapilové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci.
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navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007 ze dne 10. 9. 2007, a to
v části odkoupení pozemku parc. č. 1151/36 ost. pl. o výměře 168 m2 v k.ú. a obci Senice na
Hané z vlastnictví paní Jiřiny Kvapilové z důvodů změny výměry pozemku a změny výše kupní
ceny.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 1151/36 ost. pl. o výměře 56 m2 v k.ú. a obci Senice na Hané
z vlastnictví paní Jiřiny Kvapilové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem
kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu ve výši
2 240,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/26/2009 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Mohelnice z podílového
spoluvlastnictví paní Drahomíry Kohlové (id. 1/2) a pana Jiřího
Kohla (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 2981/10 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. a obci Mohelnice z
podílového spoluvlastnictví paní Drahomíry Kohlové (id. 1/2) a pana Jiřího Kohla (id. 1/2) do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci za kupní cenu ve výši 1 060,- Kč. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/27/2009 Odkoupení nemovitostí v k.ú. Středolesí, obec Hranice z vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Olomouckého kraje.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
vzít informaci o vyhlášeném výběrovém řízení na vědomí a neakceptovat nabídku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení budovy č.p. 55, část obce Hranice VIII –
Středolesí, občanská vybavenost na pozemcích parc. č. st. 76/3, parc. č. st. 76/4 a parc. č. st.
76/1 , budovy č.p. 59, část obce Hranice VIII – Středolesí, objekt bydlení na pozemku parc. č. st.
105, budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 102, budovy bez č.p./č.e. jiná
stavba na pozemcích parc. č. st. 103/1 a parc. č. st. 103/2, budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na
pozemku parc. č. st. 76/2, budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 104, budovy
bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 106, pozemků parc. č.st. 76/1 zast. pl. o výměře
750 m2, parc. č. st. 76/2 zast. pl. o výměře 43 m2, parc. č. st. 103/2 zast. pl. o výměře 47 m2,
parc. č. st. 104 zast. pl. o výměře 54 m2, parc. č. st. 105 zast. pl. o výměře 120 m2, parc. č. st.
106 zast. pl. o výměře 24 m2, parc. č. 53/6 ostatní plocha o výměře 22 674m2 a parc. č. 53/8
trvalý travní porost o výměře 136m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k.ú. Středolesí,
obec Hranice, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Olomouckého kraje.
Strana 10 (celkem 18)

Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/28/2009
Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci
Mohelnice z vlastnictví ČR –Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci, a zřízení věcného břemene.
doporučuje odboru majetkovému a právnímu
jednat se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací o odkoupení předmětného pozemku za
kupní cenu ve výši 60,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 49 320,- Kč a současně navrhnout
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci dohodnutou cenu za věcné břemeno ve výši 10.000,Kč.

Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/29/2009 Odkoupení pozemků v k.ú. a obci Náměšť na Hané z vlastnictví
fyzických osob do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/17/2007, bod 4., ze dne 27. 4. 2007
z důvodů změny geometrického plánu a nesouhlasu většiny vlastníků s kupní cenou.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

1.

odkoupení části pozemku parc. č. 930/1 orná půda o výměře 592 m2, dle
geometrického plánu č. 890-61/2008 ze dne 8. 8. 2008 (dále jen „dle GP“)
pozemek parc. č. 1974/1 ostatní plocha o výměře 592 m2 ze společného jmění
manželů Karla Adamíka a Vlasty Adamíkové za kupní cenu ve výši 44.400,- Kč

2.

odkoupení části pozemku parc. č. 1221/31 orná půda o výměře 427 m2, dle GP
pozemek parc. č. 1974/7 ostatní plocha o výměře 427 m2 z vlastnictví MUDr.
Zdeňky Maixnerové za kupní cenu ve výši 32.025,- Kč

3.

odkoupení části pozemku parc. č. 1221/30 orná půda o výměře 3570 m2, dle
GP pozemek parc. č. 1974/8 ostatní plocha o výměře 3.570 m2 z vlastnictví
Josefa Navrátila za kupní cenu ve výši 267.750,- Kč,

vše v k.ú. a obci Náměšť na Hané, vše do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnických práv a správní
poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu
Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/30/2009 Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „Přeložka silnice
II/434 – obchvat Přerova IV – Kozlovic“.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007, bod 3.62., ze dne 10. 9. 2007 ve
věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č.
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684/9 ostatní plocha o výměře 201 m2 a parc. č. 649/4 ostatní plocha o výměře 115 m2, vše v
k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi manželi Ladislavem a Dagmar Adamkovými jako
budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny
termínu uzavření řádné kupní smlouvy.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/29/2007, bod 3.10., ze dne 10. 9. 2007 ve
věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č.
694/2 orná půda o výměře 464 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi Annou
Polívkovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím
z důvodu změny vlastníka předmětného pozemku.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č.
684/9 ostatní plocha o výměře 201 m2 a parc. č. 649/4 ostatní plocha o výměře 115 m2, vše v
k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov mezi manželi Ladislavem a Dagmar Adamkovými jako
budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná
kupní smlouva bude uzavřena před zahájením stavebních prací na stavbě „Přeložka silnice
II/434 – obchvat Přerova IV - Kozlovic“. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve
výši 300,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
z rozpočtu Olomouckého kraje.
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu
(id. 1/3) k části pozemku parc. č. 694/2 orná půda o výměře 464 m2 v k.ú. Kozlovice u
Přerova, obec Přerov mezi Jiřinou Kubovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu
(id. 1/3) k části pozemku parc. č. 694/2 orná půda o výměře 464 m2 v k.ú. Kozlovice u
Přerova, obec Přerov mezi Olgou Pokornou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu
(id. 1/3) k části pozemku parc. č. 694/2 orná půda o výměře 464 m2 v k.ú. Kozlovice u
Přerova, obec Přerov mezi Milanem Polívkou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV – Kozlovic“
kolaudována, a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 300,- Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky
k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/31/2009 Majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci investiční
akce Olomouckého kraje s názvem „Obchvat obce Ptení
komunikace III. třídy“.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

částečně revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/22/2008 dne
25. 6. 2008, bod 7. dle tabulky uvedené v důvodové zprávě, ve věci uzavření smlouvy o budoucí
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kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1056/2 o výměře 147 m2, parc. č. 1054 o výměře 131 m2, parc.
č. 622/1 o výměře 191 m2, parc. č. 621/2 o výměře 97 m2 a parc. č. 588/2 o výměře 283 m2, vše
v k.ú. a obci Ptení mezi Jaroslavem Fajstlem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastnického práva k předmětným pozemkům.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

částečně revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/22/2008 dne
25. 6. 2008, bod 7. dle tabulky uvedené v důvodové zprávě, ve věci uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě na budoucí částí pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely
původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1114/3 o výměře 165 m2 a parc. č. 608 o výměře
130 m2, vše v k.ú. a obci Ptení mezi manželi Jaroslavou a Františkem Sekaninovými jako
budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu
zániku společného jmění manželů k předmětným pozemkům.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků ve
zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1056/2 o výměře
147 m2, parc. č. 1054 o výměře 131 m2, parc. č. 622/1 o výměře 191 m2, parc. č. 621/2 o
výměře 97 m2 a parc. č. 588/2 o výměře 283 m2, vše v k.ú. a obci Ptení mezi manželi
Rostislavem a Miloslavou Trochtovými jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím,
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu
(id. 1/2) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK)
parc. č. 1114/3 o výměře 165 m2 a parc. č. 608 o výměře 130 m2, vše v k.ú. a obci Ptení
mezi Jaroslavou Sekaninovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu
(id. 1/2) k částem pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK)
parc. č. 1114/3 o výměře 165 m2 a parc. č. 608 o výměře 130 m2, vše v k.ú. a obci Ptení
mezi Františkem Sekaninou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Obchvat obce Ptení komunikace III. třídy“, kolaudována, a za
podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého
kraje. Kupní cena předmětných pozemků bude sjednána ve výši 50,- Kč/m2. Olomoucký kraj
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/32/2009 Odprodej pozemků v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/19/2008, bod 3. 1., ze dne
24. 9. 2008 ve věci odprodeje pozemků parc. č. 1449/3 o výměře 20 061 m2, parc. č.
1449/11 o výměře 29 503 m2, parc. č. 1451/3 o výměře 778 m2 a parc. č. 2431/1 o výměře
2347 m2, vše trvalý travní porost, vše v k.ú. a obci Hranice, do vlastnictví pana Karla
Trebichavského z důvodu jeho odstoupení od záměru odkoupit předmětné nemovitosti.
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navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

schválit odprodej pozemků parc. č. 1449/3 o výměře 20 061 m2, parc. č. 1449/11 o výměře
29 503 m2, parc. č. 1451/3 o výměře 778 m2 a parc. č. 2431/1 o výměře 2347 m2, vše trvalý
travní porost, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
s majetkem kraje pro Střední lesnickou školu, Hranice, Jurikova 588, do vlastnictví paní
Dagmar Trebichavské za kupní cenu ve výši 640 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 2 000,- Kč, a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena a
kupní cena bude uhrazena nejpozději do 4 měsíců od schválení této dispozice
Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

nevyhovět žádosti pana Michala Cepka a společnosti PROBI Invest, a.s. o odprodej
pozemků parc. č. 1449/3 o výměře 20 061 m2, parc. č. 1449/11 o výměře 29 503 m2, parc.
č. 1451/3 o výměře 778 m2 a parc. č. 2431/1 o výměře 2347 m2, vše trvalý travní porost,
vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření s majetkem
kraje pro Střední lesnickou školu, Hranice, Jurikova 588, z důvodu jejich odprodeje jinému
zájemci.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

nevyhovět žádostem Ing. Tomáše Frice o vybudování přístupové komunikace na částech
pozemků parc. č. 2431/1 a parc. č. 2431/4, oba v k.ú. a obci Hranice, a o odprodej části
pozemku parc. č. 2431 trvalý travní porost o výměře cca 1 200 m2 v k.ú. a obci Hranice z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření s majetkem kraje pro Střední lesnickou školu,
Hranice, Jurikova 588, z důvodu odprodeje předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Hranice
jako celku jinému zájemci.
doporučuje Radě Olomouckého kraje uložit

pro případ, že paní Dagmar Trebichavská neuzavře kupní smlouvu a neuhradí
kupní cenu v termínu do 4 měsíců od schválení této dispozice Zastupitelstvem
Olomouckého kraje, vedoucí odboru majetkového a právního jednat s panem
Michalem Cepkem o odprodeji předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Hranice za
kupní cenu ve výši 601 000,- Kč a předložit záležitost k projednání Radě
Olomouckého kraje v nejbližším možném termínu.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/33/2009
a) Odprodej částí pozemků o celkové výměře cca 250 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6,
do vlastnictví společnosti TRNY s.r.o.
b) Bezúplatný převod pozemků, pozemní komunikace a veřejného
osvětlení v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Základní umělecké školy „Žerotín“
Olomouc, Kavaleristů 6 do vlastnictví statutárního města
Olomouce.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

nevyhovět žádosti společnosti TRNY s.r.o. o odprodej částí pozemků parc. č. 959/20 ost. pl. a
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parc. č. 959/21 ost. pl. o celkové výměře 250 m2, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, oba
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc,
Kavaleristů 6, z důvodů jejich potřebnosti pro realizaci investičních akcí „Morava Olomouc –
zvýšení kapacity koryta, II.B etapa PPO“ a s akcí „Protipovodňová opatření II.B etapa –
související investice“.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatný převod pozemku parc. č. 959/20 ost. pl. o výměře 2 208 m2, části
pozemku parc. č. 959/21 ost. pl. o výměře cca 800 m2 včetně pozemní komunikace a
veřejného osvětlení, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, vše
z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc,
Kavaleristů 6, do vlastnictví stutárního 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/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/34/2009 Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví
města Uničova do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 439 ost. pl. o výměře 80 m2, části pozemku parc. č.
2259/1 ost. pl. o výměře 81 m2 a částí pozemku parc. č. 2288/8 ost. pl. o celkové výměře 83 m2,
vše v k.ú. a obci Uničov, dle geometrického plánu č. 1499 – 144/2007 pozemky parc. č. 439/2
ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č. 2259/3 ost. pl. o výměře 81 m2, parc. č. 2288/21 ost. pl. o
výměře 54 m2 a parc. č. 2288/23 ost. pl. o výměře 29 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, vše
z vlastnictví města Uničova do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje
pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/35/2009

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. a obci Všechovice a v k.ú.
Polom u Hranic z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje.

navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit:

doporučit

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1672 ost. pl. o výměře 10353 m2 v k.ú. a obci Všechovice a
parc. č. 806 ost. pl. o výměře 2916 m2 v k.ú. Polom u Hranic, obec Polom, oba z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 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.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/36/2009

Bezúplatné nabytí pozemků, resp. spoluvlastnických podílů
k pozemkům, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v k.ú. Droždín, obec
Olomouc, v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a v k.ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
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města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetekem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit:

doporučit

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 864/15 ost. pl. o výměře 58 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, části pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 537 m2, pozemků parc. č. 864/13 ost.
pl. o výměře 1 443 m2, parc. č. 866/5 ost. pl. o výměře 189 m2 a parc. č. 868/11 ost. pl. o výměře
514 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1434 –349/2007 ze
dne 23. 11. 2007 pozemky parc. č. 615/1 díl „a“ o výměře 537 m2, parc. č. 864/13 ost. pl. o
výměře 1 443 m2, parc. č. 866/5 ost. pl. o výměře 189 m2 a parc. č. 868/11 ost. pl. o výměře 514
m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 864/13 ost. pl. o celkové výměře 2 683 m2, vše
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, částí pozemku parc. č. 614/1 o celkové výměře 6 388 m2 v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1493 – 34/2008 ze dne 28. 3. 2008
pozemky parc. č. 614/24 ost. pl. o výměře 3 049 m2 parc. č. 614/26 ost. pl. o výměře 3 339 m2,
vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, pozemku parc. č. 1291 ost. pl. o výměře 6 940 m2 v k.ú.
Droždín, obec Olomouc, pozemku parc. č. 389/32 ost. pl. o výměře 566 m2 v k.ú. Topolany u
Olomouce, obec Olomouc, spoluvlastnických podílů (id. 1/2) k pozemkům parc. č. 418/1 ost. pl. o
výměře 554 m2 a parc. č. 418/2 ost. pl. o výměře 580 m2, oba v k.ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc, a spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 295 ost. pl. o výměře 2 142 m2
v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, vše z vlastnictví statutárního města Olomouce do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/37/2009

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú.
Topolany u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví obce Ústín do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje
pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci.

navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 418/1 ost. pl. o výměře
554 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví obce Ústín do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/38/2009

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví obce Bystročice
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetekem
kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci.

navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 295 ost. pl. o výměře
2 142 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví obce Bystročice do vlastnictví
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Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/39/2009

Bezúplatný převod pozemních komunikací a pozemků v k.ú.
Štěpánov u Olomouce a v k.ú. Březce z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci do vlastnictví obce
Štěpánov.

navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatný převod pozemní komunikace, původně silnice III. třídy č. 44613 Chomoutov,
Štěpánov – Hnojice v délce 1,190 km, od km 1,123 – začátek nové trasy přeložka silnice
III/44613 (ve vzdálenosti 1123 m od UZ 2422A056) do km 2,313 křižovatka se silnicí č. III/44612
(UZ 2422A148), vyřazené ze silniční sítě, včetně pozemků parc. č. 1854/1 ostatní plocha o
výměře 2 588 m2 a parc. č. 1855/1 ostatní plocha o výměře 7 060 m2, vše v katastrálním území
Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, pozemní komunikace, původně silnice III. třídy č. 44614
Štěpánov – příjezdná v délce 2,504 km – křižovatka se silnicí č. III/44613 (UZ 2422A147) do km
2,504 – křižovatka se silnicí č. III/44613 v obci (UZ 2422A149), vyřazené ze silniční sítě, včetně
pozemků parc. č. 1380 ostatní plocha o výměře 1 377 m2 a parc. č. 1852 ostatní plocha o
výměře 12 831 m2, vše v katastrálním území Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, a pozemní
komunikace, původně silnice III. třídy č. 4468 Šternberk – Štarnov –Březce – Chomoutov v délce
2,092 km, koncový úsek silnice od km 5,899 křižovatka se silnicí č. III/44612 (UZ 2422A199) do
km 7,991 – křižovatka se silnicí č. II/446 (UZ 2422A055), vyřazené ze silniční sítě, včetně části
pozemku parc. č. 261 ostatní plocha o výměře 5 342 m2, dle geometrického plánu č. 96106/2004 ze dne 24.5.2004 pozemek parc. č. 261/2 ostatní plocha o výměře 5 342 m2, a
pozemku parc. č. 337 ostatní plocha o výměře 20 364 m2, vše v katastrálním území Březce, obec
Štěpánov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Štěpánov. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/40/2009

Svěření bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku v k.ú. a obci Postřelmov do
hospodaření s majetkem kraje pro Domov Paprsek Olšany,
příspěvkovou organizaci.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
svěření bytové jednotky č. 514/7 v budově č. p. 514, Postřelmov, objekt k bydlení na pozemku
parc. č. 1573 zast. pl. v k.ú. a obci Postřelmov, včetně spoluvlastnických podílů id. 521/10000 na
společných částech domu a na pozemku parc. č. 1573 zast. pl. o výměře 223 m2, vše v k.ú. a
obci Postřelmov, do hospodaření s majetkem kraje pro Domov Paprsek Olšany, příspěvkovou
organizaci, a to s účinností od prvního dne nejbližšího kalendářního měsíce po jejich nabytí do
vlastnictví Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/41/2009
Svěření nemovitého majetku do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
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příspěvková organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
svěření pozemku parc. č. 4075 ost. pl. o výměře 156 m2 v k.ú. a obci Nový Malín, pozemku parc.
č. 1518 ost. pl. o výměře 370 m2 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou, obec Bohuslavice, pozemků
parc. č. 2397/2 ost. pl. o výměře 99 m2 a parc. č. 2397/5 ost. pl. o výměře 145 m2, oba v k.ú.
Nová Seninka, obec Staré město, vše do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace s účinností od 1. 6. 2009.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/42/2009

Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Hejčín, obec Olomouc –
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o výpůjčce
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
půjčitelem a Olomouckým krajem jako budoucím vypůjčitelem.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o výpůjčce č. OMP/BV/747/2007/AŠ, č.
MAJ-PR-J/38/2007/Hoř. uzavřené dne 18. 12. 2007 mezi statutárním městem Olomouc jako
budoucím půjčitelem a Olomouckým krajem jako budoucím vypůjčitelem, jehož obsahem bude
prodloužení termínu uzavření smlouvy o výpůjčce nejpozději do 31. 12. 2011. Ostatní ustanovení
předmětné smlouvy zůstávají nezměněna.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/3/43/2009- Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na jejích schůzích
konaných dne 2. 4. 2009 a 16. 4. 2009 nebyly projednány v K – MP
bere na vědomí
předložené informace uvedené v bodech 1. – 11.
Výsledek hlasování: Pro/12, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 27. 4. 2009

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

Strana 18 (celkem 18)

