Usnesení č. 4 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 25.05.2009

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/4/1/2009

Odprodej části pozemku v k.ú. Lukavice na Moravě, obec Lukavice
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 890/2 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 241-301/2008 ze dne 27.11.2008 pozemek parc. č. 890/19 ost. pl. o výměře 863 m2
v k.ú. Lukavice na Moravě, obec Lukavice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z
hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace za minimální kupní cenu
ve výši 18 130,- Kč, 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/4/2/2009

Odprodej části pozemku v k.ú. Šternberk z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do společného jmění
manželů Andrey a Jiřího Klarových.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2961/1 ost. pl. o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 3598-6/2009 ze dne 11.1.2009 pozemek parc. č. 3508/35 zast. pl. o
výměře 3 m2 v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do společného jmění manželů Andrey
a Jiřího Klarových za kupní cenu ve výši 2 400,- 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/3/2009

Majetkoprávní vypořádání
Olomouckým krajem.

pozemků

mezi

městem

Štíty

a

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 1601, parc. č. 1989, parc.
č. 2447, dle geometrického plánu č. 947-1512008 ze dne 5.12.2008 pozemek parc. č. 1601 díl „b“
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o výměře 52 m2, parc. č. 1989 díl „e“ o výměře 69 m2 a parc. č. 2447 díl „f“ o výměře 122 m2,
vše v k.ú. Štíty-město, obec Štíty z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Štíty za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1650/1 ost. pl. o
výměře 40396 m2 a parc. č. 1884/9 trvalý travní porost o výměře 230 m2, oba v k.ú. Štíty-město,
obec Štíty z vlastnictví města Štíty, 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/4/2009

Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi Olomoucký krajem
a městem Šumperk.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu - rod. dům č.p. 1375 Šumperk na pozemku parc. č.
st. 1498, budovu – garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 4955, pozemky parc. č. st. 1498
zast. pl. o výměře 123 m2, parc. č. st. 4955 zast. pl. o výměře 33 m2 a parc. č. 1466/5 zahrada o
výměře 543 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Střediska sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace, za minimální kupní cenu ve výši 3 500 000,- Kč, když jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách. 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/4/5/2009

Bezúplatný převod pozemku a stavby vjezdového ostrůvku v k. ú. a
obci
Smržice
z vlastnictví
Olomouckého
kraje,
ze
správy (hospodaření)
Správy
silnic
Olomouckého
kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Smržice.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1215/1 o výměře 48 m2, dle
geometrického plánu č. 568-577/2009 ze dne 23. 3. 2009 pozemek parc. č. 1215/4 ostatní plocha
o výměře 48 m2, a stavbu vjezdového ostrůvku na pozemku parc. č. 1215/4, vše v katastrálním
území a obci Smržice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Smržice. Nabyvatel uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/6/2009

Vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků mezi obcí Nový
Malín a Olomouckým krajem.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 4097 ost. pl. o výměře
1.497 m2, dle geometrického plánu č. 1130-9/2009 ze dne 21. 1. 2009 pozemky parc. č. 4123/1
ost. pl. o výměře 1.282 m2 a parc. č. 4124/1 ost. pl. o výměře 215 m2, část pozemku parc. č.
4098/1 ost. pl. o výměře 262 m2, dle geometrického plánu č. 1130-9/2009 ze dne 21. 1. 2009
pozemek parc. č. 4125 ost. pl. o výměře 262 m2, části pozemku parc. č. 4098/1 ost. pl. o výměře
333 m2, dle geometrického plánu č. 1136-19/2009 ze dne 6. 2. 2009 pozemek parc. č. 4098/4
ost. pl. o výměře 230 m2, pozemek parc. č. 4098/5 ost. pl. o výměře 53 m2 a pozemek parc. č.
4098/6 ost. pl. o výměře 50 m2, části pozemku parc. č. 4099 ost. pl. o výměře 852 m2, dle
geometrického plánu č. 1136-19/2009 ze dne 6. 2. 2009 pozemky parc. č. 4099/2 ost. pl. o
výměře 27 m2 a parc. č. 4099/3 ost. pl. o výměře 825 m2, vše v k.ú. obci Nový Malín, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
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příspěvková organizace, do vlastnictví obce Nový Malín za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 667/3 ost. pl. o výměře 40 m2, dle
geometrického plánu č. 1130-9/2009 ze dne 21. 1. 2009 pozemek parc. č. 667/3 ost. pl. o výměře
40 m2 v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví obce Nový Malín 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/7/2009

Vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků mezi obcí Hrubčice
a Olomouckým krajem.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 570/2 ost. pl. o výměře 825 m2,
parc. č. 570/3 ost. pl. o výměře 745 m2, parc. č. 571/3 ost. pl. o výměře 181 m2, parc. č. 571/4
ost. pl. o výměře 182 m2, parc. č. 571/5 ost. pl. o výměře 408 m2, parc. č. 571/6 ost. pl. o výměře
613 m2 a parc. č. 571/7 ost. pl. o výměře 990 m2, vše v k.ú. a obci Hrubčice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Hrubčice za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 570/4 ost. pl. o výměře 47 m2 v k.ú. a obci Hrubčice z vlastnictví obce
Hrubčice 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/8/2009

Vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zábřeh na
Moravě, obec Zábřeh mezi Olomouckým krajem a městem Zábřeh.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 5459 o výměře 6.062 m2,
dle geometrického plánu č. 4493-362/2008 ze dne 25. 11. 2008 pozemek parc. č. 5459/2 ostatní
plocha o výměře 6.062 m2, část pozemku parc. č. 5452/1 o výměře 6 m2, dle geometrického
plánu č. 3994-440/2007 ze dne 21. 5. 2008 pozemek parc. č. 5452/6 ostatní plocha o výměře 6
m2, část pozemku parc. č. 5455/19 o výměře 190 m2, dle geometrického plánu č. 3994-440/2007
ze dne 21. 5. 2008 pozemky parc. č. 5455/19 ostatní plocha o výměře 145 m2 a parc. č. 5455/27
ostatní plocha o výměře 45 m2, dále pozemky parc. č. 5452/13 ostatní plocha o výměře 116 m2 a
parc. č. 2587/3 ostatní plocha o výměře 83 m2, vše v katastrálním území Zábřeh na Moravě,
obec Zábřeh z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Zábřeh za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 5457/26 o výměře 2.205
m2, dle geometrického plánu č. 4487-356/2008 ze dne 9. 12. 2008 pozemek parc. č. 5457/26
ostatní plocha o výměře 2.205 m2, části pozemku parc. č. 5457/13 o výměře 1.514 m2, dle
geometrického plánu č. 4491-356/2008 ze dne 11. 12. 2008 pozemek parc. č. 5457/13 ostatní
plocha o výměře 1.514 m2, části pozemku parc. č. 5456 o výměře 4.863 m2, dle geometrického
plánu č. 4492-356/2008 ze dne 16. 12. 2008 pozemek parc. č. 5456/1 ostatní plocha o výměře
4.863 m2, dále pozemků parc. č. 5452/4 ostatní plocha výměře 266 m2 a parc. č. 5455/18 ostatní
plocha o výměře 83 m2, vše v katastrálním území Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví
města Zábřeh 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/9/2009

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. a obci Tovačov z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce
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Ivaň.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 2932/4 ost. pl. o výměře
522 m2, parc. č. 2932/6 ost. pl. o výměře 458 m2 a parc. č. 2932/5 ost. pl. o výměře
187 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
obce Ivaň. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/10/2009

Vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem
Tovačov a Olomouckým krajem.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 2957 ost. pl. o výměře
2.134 m2, dle geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemek parc. č. 2957/1
ost. pl. o výměře 2.134 m2, části pozemku parc. č. 3256/1 ost. pl. o celkové výměře 4.688 m2,
dle geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemky parc. č. 3256/3 ost. pl. o
výměře 1.381 m2, parc. č. 3256/4 ost. pl. o výměře 1.142 m2, parc. č. 3256/5 ost. pl. o výměře
182 m2, parc. č. 3256/6 ost. pl. o výměře 485 m2, parc. č. 3256/7 ost. pl. o výměře 150 m2, parc.
č. 3256/8 ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 3256/9 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 3256/10 ost.
pl. o výměře 1.142 m2, parc. č. 3256/11 ost. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 3256/12 ost. pl. o
výměře 27 m2, vše v k.ú. Tovačov, obec Tovačov, vše v k.ú. a obci Tovačov, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví města Tovačov za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 593/13 ost. pl. o výměře 94 m2, části pozemku ve
zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 565/1 o výměře 294 m2,
dle geometrického plánu č. 760-793/2007 ze dne 29. 4. 2008 díl „a“ o výměře 294 m2, části
pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 2918/18 o
výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemek parc. č.
911/4 ost. pl. o výměře 10 m2, částí pozemku parc. č. 2918/1 ost. pl. o celkové výměře 18 m2,
dle geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemky parc. č. 2918/50 ost. pl. o
výměře 3 m2 a parc. č. 2918/51 ost. pl. o výměře 15 m2, části pozemku parc. č. 2918/18 ost. pl. o
výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemek parc.
č. 2918/53 ost. pl. o výměře 22 m2 a části pozemku parc. č. 2918/33 ost. pl. o výměře 14 m2, dle
geometrického plánu č. 763-796/2007 ze dne 18. 6. 2008 pozemek parc. č. 2918/49 ost. pl. o
výměře 14 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov, vše z vlastnictví města Tovačov 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/11/2009

Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Olomouckým krajem a
městem Loštice.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření dohody mezi Olomouckým krajem a městem Loštice o zrušení smlouvy o budoucí
darovací smlouvě č. S-2007/2121/OMP na budoucí odprodej pozemků v k.ú. a obci Loštice,
uzavřené dne 19. 9. 2007 mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Loštice
jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1526/1 ost. pl. o výměře
185 m2, dle geometrického plánu č. 858-77/2008 ze dne 10.12.2008 pozemek parc. č. 1526/6
ost. pl. o výměře 185 m2 v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
Strana 4 (celkem 14)

(hospodaření) Penzionu pro důchodce Loštice, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Loštice, a dále část pozemku parc. č. 2256/1, dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne
23. 12. 2008 části pozemku parc. č. 2256/1 díl „d“ o výměře 1 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 1498 ost. pl. o výměře 765 m2, část pozemku parc. č. 2253/1, dle geometrického plánu č.
860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 část pozemku parc. č. 2253/1 díl „f“ o výměře 13 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1575/1 ost. pl. o výměře 628 m2, části pozemků parc. č. 2239 ost.
pl., dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 pozemky parc. č. 2239/2 ost.
pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 2239/3 ost. pl. o výměře 2 m2, části pozemků parc. č. 2253/1 ost. pl.,
dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 pozemky parc. č. 2253/4 ost. pl. o
výměře 265 m2, parc. č. 2253/5 ost. pl. o výměře 200 m2, parc. č. 2253/7 ost. pl. o výměře 64 m2
a parc. č. 2253/9 ost. pl. o výměře 32 m2, části pozemků parc. č. 2256/1 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 pozemky parc. č. 2256/7 ost. pl. o
výměře 156 m2, parc. č. 2256/8 ost. pl. o výměře 90 m2, parc. č. 2256/9 ost. pl. o výměře 89 m2
a parc. č. 2256/10 ost. pl. o výměře 57 m2, část pozemku parc. č. 2253/1, dle geometrického
plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 část pozemku 2253/1 díl „m“ o výměře 19 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 2253/8 ost. pl. o výměře 56 m2, části pozemku parc. č. 2253/1, dle
geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 pozemky parc. č. 2253/6 ost. pl. o
výměře 65 m2, parc. č. 2253/10 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 2253/11 ost. pl. o výměře 25
m2, parc. č. 2253/12 ost. pl. 17 m2, část pozemku parc. č. 2256/1 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 pozemek parc. č. 2256/11 ost. pl. o výměře 23 m2,
část pozemku parc. č. 2253/1 ost. pl., dle geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne
23. 12. 2008 části pozemku parc. č. 2253/1 díl „k“ o výměře 1 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 2253/2 ost. pl. o výměře 247 m2, vše v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Loštice za podmínek dle důvodové zprávy a za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 113/1 ost. pl., dle geometrického plánu č.
860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 pozemek parc. č. 113/7 ost. pl. o výměře 1141 m2, částí
pozemků parc. č. 1531/8 ost. pl., parc. č. 1531/9 ost. pl. a parc. č. 1575/1ost. pl., dle
geometrického plánu č. 860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 část pozemku parc. č. 1531/8 díl „g“ o
výměře 3 m2, část pozemku parc. č. 1531/9 díl „h“ o výměře 10 m2 a část pozemku parc. č.
1575/1 díl „i“ o výměře 18 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2253/1 ost. pl. o výměře
2216 m2, částí pozemků parc. č. 1498 ost. pl. a parc. č. 1499 ost. pl., dle geometrického plánu č.
860-281/2008 ze dne 23. 12. 2008 část pozemku parc. č. 1498 díl „o“ o výměře 1 m2 a část
pozemku parc. č. 1499 díl „p“ o výměře 9 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2256/1
ost. pl. o výměře 38 799 m2, vše v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví města Loštice do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci, a dále pozemku parc. č. 1526/5 ost. pl. o výměře 72 m2 v k.ú. a obci
Loštice z vlastnictví města Loštice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem
kraje pro Penzion pro důchodce Loštice, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/12/2009 Dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené dne 25.6.2007
mezi Olomouckým krajem jako pronajímatelem a
Nemocnicí
Přerov, příspěvkovou organizací, jako nájemcem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje pronajmout společnosti Středomoravská nemocniční a.s., se
sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, IČ 27797660 jako nájemci pozemky parc.
č. 2635/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 48 m2, parc. č. 2635/3 ost. pl. o výměře 215 m2, parc.
č. 2645/48 zast. pl. a nádvoří o výměře 394 m2 a parc.č. 2639/13 ost. pl. o výměře 1020 m2,
vše v k.ú. a obci Přerov, a to na dobu určitou do 30.6.2027 za nájemné ve výši 1300 Kč
ročně, tj. za nájemné ve výši obvyklého nájemného určeného znaleckým posudkem.
Pozemky budou nájemci pronajaty formou dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí
uzavřené dne 25.6.2007 s Nemocnicí Přerov, příspěvkovou organizací, jako nájemcem.
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Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/13/2009

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na části pozemku v k.ú. a obci Paršovice mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene
a městem Hranice jako budoucím oprávněným z věcného
břemene.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na (v) části pozemku parc. č.
378 orná půda v katastrálním území Paršovice, obec Paršovice, spočívajícího v právu umístění a
provozování STL plynovodu, v právu vstupu a vjezdu stavebními mechanismy obvyklými při
údržbě a kontrole uloženého podzemního vedení na předmětný pozemek v souvislosti s
provozem, opravami, údržbou, kontrolou, odstraňováním poruch a havárií na tomto zařízení mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a městem Hranice 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
„Hranice VI-Valšovice-Plynofikace místní části Valšovice a napojení na stávající rozvody plynu“
kolaudována. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Město Hranice
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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/14/2009

Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. a obci
Plumlov ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR a města
Plumlov ve prospěch Olomouckého kraje.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit uzavření:

a)

smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného
břemene a Pozemkovým fondem České republiky jako povinným z věcného břemene na
část pozemku parc. č. 252 v katastrálním území a obci Plumlov ve vlastnictví České
republiky, ve správě Pozemkového fondu České republiky, spočívajícího v právu umístit a
provozovat na (v) předmětném pozemku kanalizační přípojky, a v právu v nezbytném
rozsahu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na zatížený pozemek v souvislosti
s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním kanalizačních přípojek, vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 731-553/2009 ze dne 9. 3. 2009. Věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 6.100,- Kč. Olomoucký
kraj uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

b)

smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného
břemene a městem Plumlov jako povinným z věcného břemene na část pozemku parc. č.
1557/1 v katastrálním území a obci Plumlov ve vlastnictví města Plumlov, spočívajícího
v právu umístit a provozovat na (v) předmětném pozemku kanalizační přípojky, a v právu
v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na zatížený
pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
kanalizačních přípojek, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 731-553/2009 ze dne 9.
3. 2009. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/15/2009

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
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břemene na (v) části pozemku v k.ú. Dolní Otaslavice, obec
Otaslavice mezi Olomouckým krajem jako budoucím investorem,
Skupinovým vodovodem Dobrochov jako budoucím oprávněným z
věcného břemene a ČR - Lesy České republiky, s.p. jako
budoucím povinným z věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na (v) části pozemku
parc. č. 2020/1 vodní plocha o výměře 7.431 m2 v k.ú. Dolní Otaslavice, obec Otaslavice,
spočívajícího v právu umístění a provozování stavebního objektu „SO 301 – Přeložka vodovodu“
v rámci stavby s názvem „Most ev. č. 377 45 – 2 v obci Otaslavice“, a v právu vstupu a vjezdu na
předmětný pozemek v souvislosti s údržbou, opravou, změnami nebo odstraňováním přeložky
vodovodu mezi Olomouckým krajem jako budoucím investorem, Skupinovým vodovodem
Dobrochov jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Lesy České republiky, s.p.
jako budoucím povinným z věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude
uzavřena nejpozději do devíti měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Most ev. č. 377 45 – 2 v obci Otaslavice“ kolaudována. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene včetně nákladů spojených s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/16/2009

Dodatek k odprodeji pozemků v k.ú. a obci Hranice, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588 - zřízení věcných
břemen.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým krajem jako povinným z
věcného břemene a budoucím vlastníkem předmětných pozemků jako oprávněným z věcného
břemene na část pozemku parc. č. 1587/5 zahrada v k.ú. a obci Hranice ve vlastnictví
Olomouckého kraje, ve správě (hospodaření) Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588,
spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 1587/5 v k.ú. a obci Hranice
v nezbytném rozsahu za účelem přístupu a příjezdu k předmětným pozemkům, vše podél
vlastnické hranice pozemku parc. č. 1587/5 s pozemky parc. č. 1582/1, parc. č. 1582/3 a parc. č.
1582/4, vše v k.ú. a obci Hranice v rozsahu dle geometrického plánu, vše ve prospěch každého
vlastníka předmětných pozemků. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem.
Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým krajem jako povinným z
věcného břemene a Ing. Tomášem Fricem jako oprávněným z věcného břemene na část
pozemku parc. č. 1587/5 zahrada v k.ú. a obci Hranice ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve
správě (hospodaření) Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, spočívajícího v právu
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 1587/5 v k.ú. a obci Hranice v nezbytném rozsahu za
účelem přístupu a příjezdu k pozemkům parc. č. 1582/3 a parc. č. 1582/4, oba v k.ú. a obci
Hranice, vše podél vlastnické hranice pozemku parc. č. 1587/5 s pozemky parc. č. 1582/1, parc.
č. 1582/3 a parc. č. 1582/4, vše v k.ú. a obci Hranice v rozsahu dle geometrického plánu, vše ve
prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1582/3 nebo každého vlastníka pozemku parc. č.
1582/4, oba v k.ú. a obci Hranice. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a na dobu neurčitou.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem.
Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření smlouvy o
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zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/17/2009 Odkoupení, resp. bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dolní Lipová z
vlastnictví obce Lipová-lázně do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Odborné učiliště a Praktickou
školu, Lipová - lázně 458.
doporučuje odboru majetkovému a právnímu
jednat s obcí Lipová-lázně o odkoupení, resp. bezúplatném nabytí části pozemku parc. č. 309
ost. pl. o výměře cca 35 m2 z vlastnictví obce Lipová-lázně do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Odborné učiliště a Praktickou školu, Lipová - lázně 458.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/18/2009 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Velký Týnec z vlastnictví pana
Josefa Davydova 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/24/20/2008 ze dne 24. 9. 2008, a to
v části odkoupení pozemku parc. č. 3221 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velký Týnec
ze společného jmění manželů Davydovových z důvodu změny vlastníka předmětného
pozemku.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 32/21 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velký Týnec
z vlastnictví pana Josefa Davydova do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní
cenu ve výši 5 600,- 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/19/2009 Majetkoprávní vypořádání stavby „Most evid. č. 3682-2 za obcí
Zborov“ - nabytí pozemků do vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení části pozemku parc. č. 311/2 o výměře 36 m2, dle geometrického plánu č. 147186/2008 ze dne 13. 8. 2008 pozemku parc. č. 311/5 lesní pozemek o výměře 36 m2
v katastrálním území Klášterec, obec Olšany z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p. oba do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 703/2 o výměře 22 m2, dle geometrického plánu
č. 146-186/2008 ze dne 13. 8. 2008 pozemek parc. č. 703/3 ostatní plocha o výměře 22 m2
v katastrálním území Zborov na Moravě, obec Zborov z vlastnictví obce Zborov do
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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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/20/2009 Odkoupení pozemku v k. ú. a obci Smržice z vlastnictví Tomáše
Lebedy 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 části pozemku parc. č. 623 o výměře 153 m2, dle geometrického plánu č. 568577/2009 ze dne 23. 3. 2009 pozemek parc. č. 1215/5 ostatní plocha o výměře 153 m2
v katastrálním území a obci Smržice z vlastnictví Tomáše Lebedy 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 uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/21/2009 Nabídka Zlínského kraje na odprodej nemovitostí v k.ú. a obci
Uherské Hradiště z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví
Olomouckého kraje.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje neakceptovat

doporučit

nabídku Zlínského kraje na odkoupení pozemků parc. č. 885/4 ost. pl. o výměře 690 m2,
parc. č. 887/2 ost. pl. o výměře 571 m2, parc. č. 887/3 ost. pl. o výměře 192 m2 a parc. č.
887/7 ost. pl. o výměře 124 m2 a budovy technická vybavenost s pozemkem parc. č. st.
1275 zast. pl. o výměře 21 m2, vše v k.ú. a obci Uherské Hradiště, vše z vlastnictví
Zlínského kraje do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu v místě a čase obvyklou, a
to z důvodu jejich nepotřebnosti pro Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/22/2009 Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví
Ing. Karla Šebesty 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 části pozemku parc. č. 667/1 ost. pl. o výměře 9 m2, dle geometrického
plánu č. 1130-9/2009 ze dne 21. 1. 2009 pozemek parc. č. 667/4 ost. pl. o výměře 9 m2,
vše v k.ú. a obci Nový Malín do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro správu Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/23/2009 Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu silnice s názvem
„Silnice II/150 Ohrozim – obchvat“.
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navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/22/2006 ze dne 13. 12. 2006, bod č.
4.63., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1134 o
výměře 44 m2 (pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr) v k.ú.
Ohrozim, obec Ohrozim mezi MUDr. Markem Honkou jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu nepotřebnosti pozemku pro stavbu
„Silnice II/150 Ohrozim – obchvat“ v souladu se změnou rozsahu trvalého záboru stavby.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/24/2009

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. a obci Šumperk
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví města Šumperk.

navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatný převod pozemku parc. č. 2119/2 ostatní plocha o výměře 38 m2 v k.ú. a obci
Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Šumperk. 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/4/25/2009

Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených silnicí II/315 v
Zábřehu.

navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 5467/2 ost. pl. o výměře 8204 m2 , parc. č. 5467/15 ost. pl. o
výměře 47 m2, parc. č. 5467/16 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 5467/17 ost. pl. o výměře 16
m2, parc. č. 5467/18 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 5467/19 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č.
5467/22 ost. pl. o výměře 4643 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví
města Zábřeh 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.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5467/24 ost. pl. o výměře 3334 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě,
obec Zábřeh z vlastnictví obce Leština 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.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 5467/23 ost. pl. o výměře 691 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec
Zábřeh z vlastnictví pana Pavla Hobzy 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 uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 5467/21 ost. pl. o výměře 169 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec
Zábřeh z podílového spoluvlastnictví pana Bohuslava Kubíčka (id. 1/4), pana Pavla Kubíčka (id.
1/4) a paní Anny Kubíčkové (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 uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/26/2009

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Hodolany dotčené
stavbou „Baumax Olomouc – přístavba, objekt SO-15 Malá
okružní křižovatka Holická“.

navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení části pozemku parc. č. 680/30 ost. pl. o výměře 45 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc
z vlastnictví společnosti Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu 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.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 842/10 ost. pl. o výměře 166 m2
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouc za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 677/5
ost. pl. o výměře 107 m2, parc. č. 710/30 ost. pl. o výměře 441 m2 a parc. č. 842/8 ost. pl. o
výměře 308 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc 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 včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/27/2009 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, obec
Nezamyslice 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. st. 385 zastavěná plocha a nádvoří výměře 122 m2, parc. č.
st. 386 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2, parc.č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 70 m2, parc. č. st.388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a parc. č. st. 389
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2, vše v katastrálním území Nezamyslice nad Hanou,
obec Nezamyslice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/28/2009

Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic
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a dálnic ČR 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 pozemků parc. č. 3129/1 ostatní plocha o výměře 36.986 m2, parc. č. 3283/1
ostatní plocha o výměře 669 m2 a parc. č. 3218/5 ostatní plocha o výměře 14.137 m2, vše
v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice, parc. č. 1560/3 ostatní plocha o
výměře 69 m2 v katastrálním území a obci Hanušovice, parc. č. 553/5 ostatní plocha o výměře 6
m2, parc. č. 598/2 ostatní plocha o výměře 187 m2, parc. č. 654 ostatní plocha o výměře 67 m2 a
parc. č. 656 ostatní plocha o výměře 149 m2, vše v katastrálním území Hynčice nad Moravou,
obec Hanušovice, parc. č. 2080/4 ostatní plocha o výměře 207 m2, parc. č. 2122/4 ostatní plocha
o výměře 88 m2, parc. č. 2123/4 ostatní plocha o výměře 52 m2, parc. č. 2716/5 ostatní plocha o
výměře 98 m2 a parc. č. 2716/6 ostatní plocha o výměře 148 m2, vše v katastrálním území a obci
Velké Losiny, parc. č. 1894/4 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 1890/4 ostatní plocha o
výměře 477 m2, parc. č. 1887/12 ostatní plocha o výměře 105 m2, parc. č. 1887/9 ostatní plocha
o výměře 157 m2, parc. č. 1887/27 ostatní plocha o výměře 23 m2 a parc. č. 682/2 ostatní plocha
o výměře 14 m2, vše v katastrálním území a obci Vikýřovice, parc. č. 5508/66 ostatní plocha o
výměře 885 m2, parc. č. 5508/63 ostatní plocha o výměře 24 m2, parc. č. 4268/12 ostatní plocha
o výměře 2.015 m2 a parc. č. 5507/1 ostatní plocha o výměře 38 m2, vše katastrálním území
Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/29/2009 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatné nabytí částí pozemků určených k realizaci investiční
akce „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV – Kozlovic“ mezi
statutárním městem Přerovem jako budoucím dárcem a
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc.
č. 2578/1 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 2578/3 ostatní plocha o výměře 15 m2, parc. č.
2578/4 ostatní plocha o výměře 31 m2, parc. č. 2579 trvalý travní porost o výměře 161 m2, parc.
č. 5023 ostatní plocha o výměře 2.301m2, parc. č. 7152/1 ostatní plocha o výměře 536 m2, parc.
č. 7152/2 ostatní plocha o výměře 1.379 m2, pozemku parc. č. 7152/3 ostatní plocha o výměře
195 m2, a části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 5253 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, a dále částí
pozemků parc. č. 208/2 ostatní plocha o výměře 230 m2, parc. č. 213 ostatní plocha o výměře
246 m2, parc. č. 458/1 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 458/2 ostatní plocha o výměře
59 m2, parc. č. 626 orná půda o výměře 107 m2, parc. č. 627 trvalý travní porost o výměře
24 m2, parc. č. 684/1 ostatní plocha o výměře 3.191 m2, pozemku parc. č. 684/23 ostatní plocha
o výměře 153 m2, pozemku parc. č. 684/24 ostatní plocha o výměře 5 m2, částí pozemků parc. č.
694/1 orná půda o výměře 198 m2, parc. č. 712 orná půda o výměře 124 m2, parc. č. 775 orná
půda o výměře 195 m2, parc. č. 784 orná půda o výměře 434 m2, parc. č. 801 orná půda o
výměře 276 m2, parc. č. 802 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 947/1 ostatní plocha o
výměře 178 m2, parc. č. 947/2 ostatní plocha o výměře 401 m2, parc. č. 947/3 ostatní plocha o
výměře 110 m2, parc. č. 947/4 ostatní plocha o výměře 107 m2, parc. č. 947/5 ostatní plocha o
výměře 24 m2, parc. č. 947/9 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 947/10 ostatní plocha o
výměře 177 m2, parc. č. 947/11 ostatní plocha o výměře 276 m2, parc. č. 947/12 ostatní plocha o
výměře 472 m2 a parc. č. 820/1 orná půda o výměře 1.757 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova,
obec Přerov mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem
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jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV
- Kozlovic“ kolaudována za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/30/2009 Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v katastrálním území
Přerov, obec Přerov mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových jako půjčitelem a Olomouckým krajem jako
vypůjčitelem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 443/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2
m2 a parc. č. 453/1 ostatní plocha o výměře 349 m2, oba v katastrálním území Přerov, obec
Přerov mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako půjčitelem a
Olomouckým krajem, jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou
do doby převodu předmětných pozemků do vlastnictví Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/31/2009 Majetkoprávní vypořádání pozemků, zastavěných silnicemi II. a III.
třídy, ve vlastnictví třetích osob - pozemky, které nejsou dotčeny
investičními akcemi Olomouckého kraje.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

výkupy pozemků, zastavěných silnicemi II. a III. třídy, z vlastnictví třetích osob do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
za kupní ceny rovnající se cenám úředním, stanoveným znaleckými posudky, minimálně ve výši
40,- Kč/m2 dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/4/32/2009

Investiční akce Olomouckého kraje „Obchvat obce Ptení
komunikací III. třídy“ - návrh na výkup zbývajících částí pozemků
potřebných k realizaci stavby.

navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na budoucí odkoupení malých
nevyužitelných zbytkových částí pozemků, částí pozemků mezi silnicí a Ptenským potokem,
celých pozemků a zbytkových částí pozemků u křižovatek potřebných k realizaci stavby
„Obchvat obce Ptení komunikací III. třídy“ v katastrální územím Ptení dle tabulky uvedené v
příloze č. 2 důvodové zprávy za dohodnutou kupní cenu ve výši 20,- Kč/m2. Smlouvy o
budoucích kupních smlouvách na tyto části pozemků (pozemky) budou uzavřeny pouze na
základě výslovného požadavku vlastníků. Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku
ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Obchvat obce Ptení komunikací
III. třídy“ kolaudována. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních
smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
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z rozpočtu Olomouckého kraje.

Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 25. 5. 2009

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