Usnesení č. 5 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 22.06.2009

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/5/1/2009

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec
Písečná mezi Olomouckým krajem a obcí Písečná.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1458/5 ost. pl. o výměře cca
1 800 m2 a pozemek parc. č. 1461 ost. pl. o výměře 6 514 m2, oba v k.ú. Písečná u Jeseníka,
obec Písečná, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Písečná za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 450/2 ost. pl. o výměře 985 m2
v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec Písečná z vlastnictví obce Písečná 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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/2/2009

Odprodej části pozemku v k.ú. Vlkoš u Přerova, obec Vlkoš z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do podílového
spoluvlastnictví Ing. Davida Crháka (id. 1/2) a Ing. Filipa Crháka (id.
1/2).

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. st. 52 o výměře 110 m2, dle
geometrického plánu č. 198 – 122/2008 ze dne 27. 3. 2009 pozemek parc. č. 647 ost. pl. o
výměře 110 m2, v k.ú. Vlkoš u Přerova, obec Vlkoš z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do podílového spoluvlastnictví Ing.
Davida Crháka (id. 1/2) a Ing. Filipa Crháka (id. 1/2) za kupní cenu v celkové výši 5 130,- Kč.
Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši
11 821,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/3/2009

Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Penčice a v k.ú. Penčičky,
obec Přerov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
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statutárním městem Přerovem jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 682 ost. pl. o výměře
cca 115 m2 v k.ú. Penčičky, části pozemků parc. č. 497 ost. pl. o výměře cca 55 m2 a parc.
č. 503 ost. pl. o výměře cca 30 m2, vše obec Přerov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví statutárního města Přerova za podmínek obsažených ve vyjádření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 28. 1. 2009. Darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Propojení chodníkových tras u křižovatky ul. Tršická, Lipanská, Přerov – místní část
Penčice“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/4/2009
a) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. a obci Velký Újezd z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví městyse
Velký Újezd.
b) Odprodej pozemku v k.ú. a obci Velký Újezd z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 2498 ost. pl. o výměře 2 623
m2 a parc. č. 2503 ost. pl. o výměře 24 m2, oba v k.ú. a obci Velký Újezd, oba z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Velký Újezd. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/5/2009

Odprodej bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a na pozemku v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy (z hospodaření) Nových Zámků – poskytovatele sociálních
služeb, příspěvkové organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat bytovou jednotku č. 685/3 v budově č. p. 685, Nové
Sady, bytový dům na pozemku parc. č. st. 797 zast. pl. v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, včetně spoluvlastnických podílů id. 313/21599 na společných částech domu a na
pozemku parc. č. st. 797 zast. pl. o výměře 735 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Nových
Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, do vlastnictví paní Margit
Krajcové za kupní cenu rovnající se ceně obvyklé (tržní) stanovené znaleckým posudkem.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
v případě, že paní Margit Krajcová nebude mít zájem o odkoupení bytové jednotky včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku za kupní cenu rovnající
se ceně stanovené znaleckým posudkem, záměr Olomouckého kraje odprodat bytovou
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jednotku č. 685/3 v budově č. p. 685, Nové Sady, bytový dům na pozemku parc. č. st. 797
zast. pl. v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, včetně spoluvlastnických podílů id.
313/21599 na společných částech domu a na pozemku parc. č. st. 797 zast. pl. o výměře
735 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
ze správy (z hospodaření) Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové
organizace, za minimální kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem,
když 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. Uvedená bytová jednotka je pronajata třetí osobě na dobu
neurčitou. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn v měsíčníku Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/6/2009 Odprodej pozemků v k.ú. a obci Vikýřovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Dětského centra – ústavu sociální péče pro mládež Vikýřovice,
příspěvková organizace, do podílového spoluvlastnictví paní Jany
Jenčkové (id. 1/2), paní Lenky Popelkové (id. 1/4) a paní Jany
Vlčkové (id. 1/4).
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemky parc. č. 669 zast. pl. o výměře 17 m2 a parc. č.
670 ost. pl. o výměře 377 m2, oba v k.ú. a obci Vikýřovice, oba z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy (z hospodaření) Dětského centra – ústavu sociální péče pro mládež
Vikýřovice, příspěvková organizace, do podílového spoluvlastnictví paní Jany Jenčkové (id.
1/2), paní Lenky Popelkové (id. 1/4) a paní Jany Vlčkové (id. 1/4). 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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/7/2009 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Základní škola Hranice,
Nová 1820.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na
pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl., spojovací koridor na části pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl.,
pozemek parc. č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2, část pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl. o
výměře 24 m2 a část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. o výměře 809 m2, vše v k.ú. a obci
Hranice, dle geometrického plánu č. 3319 –105/2007 ze dne 23. 11. 2007 budova bez č.p./č.e.
objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl., pozemek parc. č. st. 3835
zast. pl. o výměře 240 m2 a část pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl. díl „a“ o výměře 24 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl. o celkové výměře 264 m2, pozemek parc. č.
1021/6 ost. pl. o výměře 809 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
ze správy Základní školy Hranice, Nová 1820, za minimální kupní cenu ve výši 702 000,- Kč,
když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách a za níže uvedených podmínek:
1.

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

a)

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

b)

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

c)

zřízení oplocení nově vzniklého areálu budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na
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pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl. v k.ú. a obci Hranice včetně spojovacího koridoru a
souvisejících pozemků.
2.

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

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/8/2009

Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Nová Dědina u Uničova,
obec Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
městem Uničov jako budoucím obdarovaným.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 134 ost. pl. o výměře cca
73 m2 a parc. č. 128 ost. pl. o výměře cca 49 m 2, oba v k.ú. Nová Dědina u Uničova, obec Uničov,
oba z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví města Uničov. Darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Cyklostezka Uničov – Nová Dědina – II. etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/9/2009

Odprodej pozemku v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy (z hospodaření) Nových Zámků - poskytovatele
sociálních služeb, příspěvková organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 666 orná půda o výměře 1703 m 2 v
k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Nových
Zámků - poskytovatele sociálních služeb, příspěvková organizace, za minimální kupní cenu
rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem, když 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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/10/2009
Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě
na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Řepčín mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako
budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje schválit bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 989/4 ost. pl.
o výměře cca 102 m2 a parc. č. 1028/19 ost. pl. o výměře cca 123 m2, v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouc.
Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc“
kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/11/2009

Bezúplatný převod mostu „Stružní“ včetně odstavné plochy
v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví Olomouckého kraje, ze
správy (z hospodaření) Střední školy zemědělské, Přerov,
Osmek 47 do vlastnictví FONDU DR. LEOPOLDA PREČANA
ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
bezúplatně převést most „Stružní“ včetně pozemní komunikace na tomto mostu v k.ú. a obci
Kojetín z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Střední školy zemědělské,
Přerov, Osmek 47 do vlastnictví FONDU DR. LEOPOLDA PREČANA ARCIBISKUPA
OLOMOUCKÉHO. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/12/2009

Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků
v k.ú. a obci Malá Kraš mezi Olomouckého krajem jako
budoucím prodávajícím a Povodím Odry, státním podnikem
jako budoucím kupujícím.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat části pozemků parc. č. 409/1 ost. pl. o výměře cca 150 m2,
parc. č. 406 ost. pl. o výměře cca 235 m2, parc. č. 405/1 ost. pl. o výměře cca 115 m2, vše v k.ú.
a obci Malá Kraš z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Domu dětí a
mládeže Litovel, do vlastnictví ČR – Povodí Odry, státní podnik, za kupní cenu stanovanou na
základě znaleckého posudku. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode
dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Úprava Černého potoka, Malá Kraš,
km 1.000 – 1.400“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/13/2009 Bezplatný převod pozemku v k.ú. Dubčany u Choliny z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce
Dubčany.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 264/6 ost. pl. o výměře 51 m2 v
k.ú. Dubčany u Choliny, obec Dubčany z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z
hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce
Dubčany. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/14/2009

Odprodej části pozemku v k. ú. a obci Šumperk z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
společnosti Lidl Česká republika v.o.s.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2047/1 ost. pl., dle geometrického
plánu č. 5454-252/2008 pozemek 2047/42 ost. pl. o výměře 38 m2 v k.ú. a obci Šumperk z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
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příspěvková organizace, do vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s. za kupní cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/15/2009 Majetkoprávní vypořádání stavby „Prostějov-Domamyslice
okružní křižovatka silnic II/150 a III/37762“

–

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést středový ostrůvek okružní křižovatky na pozemku
parc. č. 427/3 v k.ú. Domamyslice, obec Prostějov dle geometrického plánu č. 386-75/2008 ze
dne 1.12.2008 a na pozemku parc. č. 1281/3 v k.ú. Mostkovice, obec Prostějov, dle
geometrického plánu č. 469-80/2008 ze dne 1.12.2008, ochranné ostrůvky pro cyklisty na
pozemcích parc. č. 431/3, parc. č. 427/2 a parc. č. 427/9, vše v k.ú. Domamyslice, obec Prostějov
dle geometrického plánu č. 386-75/2008 ze dne 1.12.2008 a na pozemku parc. č. 1281/2 v k.ú.
Mostkovice, obec Prostějov dle geometrického plánu č. 469-80/2008 ze dne 1.12.2008, SO 40 –
veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 1281/1 v k.ú. Mostkovice dle geometrického plánu č.
469-80/2008 ze dne 1.12.2008 a parc. č. 427/6, parc. č. 427/7 a parc. č. 207 v k.ú. Domamyslice
dle geometrického plánu č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008, a SO 12 – cyklostezka na
pozemcích parc. č. 1281/1 v k.ú. Mostkovice dle geometrického plánu č. 469-80/2008 ze dne
1.12.2008 a parc. č. 427/6, parc. č. 427/7 a parc. č. 207 v k.ú. Domamyslice dle geometrického
plánu č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008, vše vybudované v rámci investiční akce „Prostějov,
Domamyslice – okružní křižovatka silnic II/150 a III/37762“, část pozemku parc. č. 431 ost.
pl. o výměře 18 m2, dle geometrického plánu č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008 parc. č. 431
díl „v“ o výměře 18 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 207 ost. pl. o výměře 457 m2,
část pozemku parc. č. 427/1 ost. pl. o výměře 578, dle geometrického plánu č. 386-75/2008
ze dne 1. 12. 2008 pozemek parc. č. 427/6 ost. pl. o výměře 578 m2, část pozemku parc. č.
427/1 ost. pl. o výměře 755 m2, dle geometrického plánu č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008
pozemek parc. č. 427/7 ost. pl. o výměře 755 m2, části pozemků parc. č.427/1 ost. pl. o
výměře 24 m2 a parc. č. 432/1 ost. pl. o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 38675/2008 ze dne 1. 12. 2008 parc. č. 427/1 díl „l“ o výměře 24 m2 a parc. č. 432/1 díl „x“ o
výměře 4 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 427/9 ost. pl. o výměře 28 m2, části
pozemků parc. č.427/1 ost. pl. o výměře 71 m2 a parc. č. 431 ost. pl. o výměře 284 m2, dle
geometrického plánu č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008 parc. č. 427/1 díl „b1“ o výměře 71
m2 a parc. č. 431 díl „t“ o výměře 284 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 427/3
ost. pl. o výměře 447 m2, část pozemku parc. č. 431 ost. pl. o výměře 22 m2, dle
geometrického plánu č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008 pozemek parc. č. 431/2 ost. pl. o
výměře 22 m2, část pozemku parc. č. 431 ost. pl. o výměře 41 m2, dle geometrického plánu
č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008 pozemek parc. č. 431/3 ost. pl. o výměře 41 m2, vše v k.ú.
Domamyslice, obec Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č.
203/2 orná půda o výměře 63 m2, parc. č. 207 orná půda o výměře 185 m2, parc. č. 427/2
orná půda o výměře 197 m2 a parc. č. 427/3 ost. pl. o výměře 6 m2, dle geometrického
plánu č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008 parc. č. 203/2 díl „h“ o výměře 63 m2, parc. č. 207
díly „b+c“ o výměře 185 m2, parc. č. 427/2 díl „m“ o výměře 197 m2 a parc. č. 427/3 díly
„r+p“ o výměře 6 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 427/1 ost. pl. o výměře
10152 m2, částí pozemku parc. č. 203/2 ost. pl. o výměře 93 m2, dle geometrického plánu
č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008 parc. č. 203/2 díly „f+j“ o výměře 93 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 431/1 ost. pl. o výměře 4464 m2, částí pozemků parc. č.
432/3 ost. pl. o výměře 11 m2 a parc. č. 432/4 ost. pl. o výměře 8 m2, dle geometrického
plánu č. 386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008 parc. č. 432/3 díl „y“ o výměře 11 m2 a parc. č.
432/4 díl „z“ o výměře 8 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 432/1 ost. pl. o
výměře 2306 m2, vše v k.ú. Domamyslice, obec Prostějov, částí pozemků parc. č. 1279
orná půda o výměře 9 m2, parc. č. 1280 orná půda o výměře 18 m2, parc. č. 1281 orná půda
o výměře 373 m2 a parc. č. 1282/2 orná půda o výměře 104 m2, dle geometrického plánu č.
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386-75/2008 ze dne 1. 12. 2008 parc. č. 1279 díl „a“ o výměře 9 m2, parc. č. 1280 díl „c“ o
výměře 18 m2, parc. č. 1281 díl „f“ o výměře 373 m2 a parc. č. 1282/2 o výměře 104 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1280 ost. pl. o výměře 503 m2, vše v k.ú.
Mostkovice, obec Prostějov, vše z vlastnictví města Prostějova, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/16/2009 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví pana
Davida Duba.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2335/1 ost. pl. o výměře cca 60 m2
v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví pana Davida Duba za kupní cenu
rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/17/2009 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Týn nad Bečvou z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Muzea Komenského
v Přerově, příspěvková organizace, do vlastnictví společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu bez č.p./č.e., tech. vybavenost (trafostanice DTS
PR_3317 Hrad Helfštýn) včetně pozemků parc. č. st. 385/1 zast. pl. o výměře 6 m 2 a parc. č. st.
385/2 zast. pl. o výměře 8 m2, vše v k.ú. a obci Týn nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje,
ze správy (z hospodaření) Muzea Komenského v Přerově, příspěvková organizace, do vlastnictví
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/18/2009

Bezúplatný převod pozemku a stavby bezpečnostního dělícího
ostrůvku z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z
hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Hranice.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 2334/62 ostatní plocha o výměře
46 m2 včetně stavby bezpečnostního dělícího ostrůvku na silnici II/440 v ulici Potštátská
v Hranicích na tomto pozemku, v katastrálním území a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Hranice. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/19/2009 Odprodej nemovitostí v k.ú. Litovel z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy Nových Zámků - ústavu sociální péče, příspěvková
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organizace
trvá na svém usnesení ze dne 23. 3. 2009
Radě Olomouckého kraje schválit

a

doporučuje

záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č.p. 73, Litovel, bytový dům na části pozemku parc.
č. st. 558 a část pozemku parc. č. st. 558 zast. pl. o výměře 453 m2, dle geometrického plánu č.
1697 – 104/2007 ze dne 11. 12. 2007 pozemek parc. č. st. 558/1 zast. pl. o výměře 453, vše
v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Nových Zámků – poskytovatele
sociálních služeb, příspěvková organizace nájemcům bytů, a to dle prohlášení vlastníka
vypracovaného Ing. Petrem Podsedníkem. Kupní ceny jednotek včetně podílu na společných
prostorech domu a pozemku činí pro jednotku č. 73/1 částku ve výši 452 000,- Kč, pro jednotku
73/2 částku ve výši 84 000,- Kč a pro jednotku č. 73/3 částku ve výši 548 000,- Kč za podmínky,
že kupní smlouvy ke všem jednotkám v domě budou uzavřeny nejpozději do 30. 9. 2009.
Nabyvatelé uhradí rovným dílem veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
(náklady na zpracování znaleckých posudků, náklady na zpracování prohlášení vlastníka budovy
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru
nemovitostí) v celkové výši 19 725,- Kč, tj. 6 575,- Kč/jednotka. Nabyvatelé dále uhradí správní
poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/20/2009 Odprodej pozemku v k.ú. a obci Hanušovice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví pana
Romana Vinklera.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 846/20 zahrada o výměře 229 m2 v k.ú. a
obci Hanušovice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví pana Romana Vinklera za kupní cenu
rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/21/2009 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. a obci Přerov mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem
Přerovem jako budoucím obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 6863 ost. pl. o celkové
výměře cca 1 000 m2 v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z
hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
statutárního města Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode
dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Želátovská - Přerov“
kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/22/2009 Odprodej nemovitostí v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
SCHOLY SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové
organizace.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č.e. 1047, Mostkovice, rod. rekr. na pozemku
parc. č. 454 zast. pl., pozemky parc. č. 454 zast. pl. o výměře 1151 m2, parc. č. 450/1 ost.
pl. o výměře 91 m2, parc. č. 455 ost. pl. o výměře 3 582 m2 a parc. č. 456 ost. pl. o výměře
793 m2, vše v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) SCHOLY SERVIS – zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov,
příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým
posudkem, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje
bude zveřejněn v měsíčníku Olomoucký kraj.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/23/2009 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. a obci Velká u Hranic z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
města Hranice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 2267/2, dle geometrického
plánu č. 279-850/2008 ze dne 4.12.2008 pozemky parc. č. 2267/44 ost. pl. o výměře 1044 m2 a
parc. č. 2267/45 ost. pl. o výměře 375 m2, vše v k.ú. Velká u Hranic, obec Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví města Hranice. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/24/2009
a) Nabídka Zlínskému kraji na odprodej nemovitostí v k.ú. Paseka u
Šternberka, obec Paseka z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví Zlínského kraje.
b) Odprodej nemovitostí v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví společnosti SMP Net,
s.r.o.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat regulační stanici plynu umístěnou na pozemku parc. č.
2003/2 (stavba nezapisovaná do katastru nemovitostí) včetně části pozemku parc. č. 2003/2
o výměře cca 20m2 a středotlakou přípojku zemního plynu pro regulační stanici STL/STL,
vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
Zlínského kraje za kupní cenu rovnající se ceně obvyklé (tržní), stanovené znaleckým
posudkem. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného
břemene na uložení a provozování středotlaké přípojky zemního plynu pro regulační stanici
STL/STL. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr
Olomouckého kraje bude zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a
webových stránkách Olomouckého kraje v případě souhlasu Zlínského kraje s odkoupením
předmětných nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 2003/2 ost. pl. v k.ú.
Paseka u Šternberka, obec Paseka, spočívajícího v právu umístění a provozování
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středotlaké přípojky zemního plynu pro regulační stanici STL/STL v předmětném pozemku,
v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmětný pozemek
v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním středotlaké přípojky
zemního plynu mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a nabyvatelem
středotlaké přípojky jako oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu
stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, navýšenou
o příslušnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se
zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje uložit
vedoucí odboru majetkového a právního nabídnout Zlínskému kraji k odkoupení regulační stanici
plynu umístěnou na pozemku parc. č. 2003/2 (stavba nezapisovaná do katastru nemovitostí)
včetně části pozemku parc. č. 2003/2 o výměře cca 20m2 a středotlakou přípojku zemního plynu
pro regulační stanici STL/STL, vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje za podmínek dle důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/25/2009
Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Zlaté Hory v
Jeseníkách, obec Zlaté Hory a v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách,
obec Zlaté Hory z vlastnictví Olomouckého kraje, za správy (z
hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví města Zlaté Hory.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1436, dle geometrického
plánu 304-176/2007 ze dne 18. 9. 2007 pozemky parc. č. 1436/2 ost. pl. o výměře 374 m2, parc.
č. 1436/3 ost. pl. o výměře 129 m2 a parc. č. 1436/4 ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k.ú.
Ondřejovice v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, a část pozemku parc. č. 1436, dle geometrického
plánu č. 337-308/2008 pozemek parc. č. 1436/7 ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Ondřejovice v
Jeseníkách, obec Zlaté Hory, pozemky parc. č. 543 ost. pl. o výměře 118 m2, parc. č. 652 ost. pl.
o výměře 205 m2 a parc. č. 699 ost. pl. o výměře 122 m2, vše v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách,
obec Zlaté Hory, část pozemku parc. č. 544, dle geometrického plánu č. 919-58/2008 ze dne 5. 2.
2009 pozemek parc. č. 544/2 ost. pl. o výměře 516 m2 v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté
Hory, část pozemku parc. č. 653, dle geometrického plánu č.919-58/2008 ze dne 5. 2. 2009
pozemek parc. č. 653/2 ost. pl. o výměře 1132 m2 v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté
Hory, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Zlaté Hory. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/26/2009
Bezúplatný převod pozemků dotčených stavbou
„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 část pozemku parc. č. 2544/1, dle geometrického
plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2254/1 díl „d“ o výměře 0,43 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 2244/4 ost. pl. o výměře 1435 m2, část pozemku parc. č. 2254/1,
dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2254/1 díl „e“ o výměře 45
m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2244/25 ost. pl. o výměře 842 m2, části pozemků parc.
č. 2251/15 a parc. č. 2244/1, dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc.
č. 2251/15 díl „m1“ o výměře 209 m2 a parc. č. 2254/1 díl „c“ o výměře 168 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 2251/15 ost. pl. o výměře 490 m2, část pozemku parc. č. 2254/1,
dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2254/1 díl „b“ o výměře 19
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m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2251/32 ost. pl. o výměře 380 m2, část pozemku parc.
č. 2254/1 ost. pl. , dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 pozemek parc.
č. 2254/10 ost. pl. o výměře 62 m2 a parc.č 2254/11 ost. pl. o výměře 39 m2, část pozemku parc.
č. 2254/1, dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2254/1 díl „a“ o
výměře 6 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2254/8 ost. pl. o výměře 1107 m2, část
pozemku parc. č. 2288/2, dle geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č.
2288/2 díl „y“ o výměře 0,03 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2259/1 ost. pl. o výměře
2606 m2, část pozemku parc. č. 2251/15 ost. pl. a část pozemku parc. č. 2288/2 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 1640 – 856/2008 ze dne 18. 11. 2008 pozemky parc. č. 2251/15 díl „o1“ o
výměře 32 m2 a parc. č. 2288/2 díl „x“ o výměře 14 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
2251/34 ost. pl. o celkové výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého
kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví města Uničov za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí
pozemků parc. č. 2244/4, parc. č. 2244/12, parc. č. 2251/16 a parc. č. 2316/4, dle geometrického
plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 2244/4 díl „n+o“ o výměře 24 m2, parc. č.
2244/12 díl „j“ o výměře 26 m2, parc. č. 2251/16 díl „d1“ o výměře 365 m2 a parc. č. 2316/4 díl
„u“ o výměře 168 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2254/1 ost. pl. o výměře 6219 m2,
částí pozemků parc. č. 439, parc. č. 2251/16, parc. č. 2259/1 a parc. č. 2316/4, dle
geometrického plánu č. 1640-856/2008 ze dne 18.11.2008 parc. č. 439 díl „z“ o výměře 13 m2,
parc. č. 2251/16 díl „b1“ o výměře 30 m2, parc. č. 2259/1 díl „w“ o výměře 19 m2 a parc. č.
2316/4 díl „v“ o výměře 15 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2288/2 ost. pl. o výměře
4842 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, z vlastnictví města Uničova do vlastnictví Olomouckého kraje,
do správy (do hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
Nabyvatelé správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/27/2009
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. a obci
Stínava z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření)
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví obce Stínava.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 2/5 ost. pl. o výměře 89
m2, parc.č. 783/3 ost. pl. o výměře 1469 m2, parc. č. 916/4 ost. pl. o výměře 224 m2, parc.
č. 937/3 ost. pl. o výměře 67 m2, parc. č. 1067/1 ost. pl. o výměře 1935 m2, parc. č. 1068/1
ost. pl. o výměře 1643 m2, parc. č. 1068/4 ost. pl. o výměře 3991 m2, parc. č. 1068/5 ost.
pl. o výměře 156 m2, parc. č. 1068/7 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 1068/10 ost. pl. o
výměře 970 m2, parc. č. 1093/3 ost. pl. o výměře 369 m2, vše v k.ú. a obci Stínava, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví obce Stínava. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/28/2009
Odprodej pozemků v k.ú. a obci Stínava z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
Zemědělského obchodního družstva Plumlov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemky parc. č. 1068/8 ost. pl. o výměře 600 m2,
parc. č. 1068/9 ost. pl. o výměře 560 m2, parc. č. 1081/3 ost. pl. o výměře 232 m2 a parc.
č. 1081/4 ost. pl. o výměře 728 m2, vše v k.ú. a obci Stínava, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, do vlastnictví Zemědělského obchodního družstva Plumlov za
kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré
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náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/29/2009 Odstranění staveb na pozemcích v k.ú. a obci Mladeč ve vlastnictví
Olomouckého kraje, ve správě (v hospodaření) Nových Zámků poskytovatele sociálních služeb, příspěvková organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
s demolicí staveb - skleníků nezapisovaných do katastru nemovitostí na pozemcích parc. č. 494/2
zahrada a parc. č. 494/3 zahrada, vše v k.ú. a obci Mladeč a jejich odstraněním. Odstranění
staveb bude provedeno po ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu a v souladu se stavebním
zákonem. Náklady vynaložené na odstranění staveb budou hrazeny z rozpočtu Nových Zámků poskytovatele sociálních služeb, příspěvková organizace.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/30/2009 Odkoupení části pozemku v k.ú. Komárov u Mladějovic, obec
Komárov z vlastnictví pana Pétera Horvátha 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. 430 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k.ú. Komárov u Mladějovice,
obec Komárov z vlastnictví pana Pétera Horvátha do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za
kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne
10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/31/2009 Majetkoprávní vypořádání pozemků, zastavěných silnicí II/450,
v k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení částí pozemků parc. č. st. 238 zast. pl. a parc. č. 3606 zahrada, oba v k.ú. Domašov u
Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem z vlastnictví společnosti Opavská strojírna s.r.o. do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého
kraje, příspěvková 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.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení částí pozemků parc. č. st. 237 zast. pl. a parc. č. 3603 zahrada, oba v k.ú. Domašov u
Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem z vlastnictví paní Ivy Kláskové do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/5/32/2009 Odkoupení spoluvlastnických podílů (id. 18/20) k pozemkům v k.ú.
Rataje u Olomouce, obec Těšetice z vlastnictví pana Květoslava
Střídy 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 spoluvlastnického podílu (id. 18/20) k pozemkům parc. č. 257/30 ost. pl. o výměře 21
m2 a parc. č. 257/32 ost. pl. o výměře 116 m2, oba v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice
z vlastnictví pana Květoslava Střídy do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, za kupní
cenu ve výši 4 932,- 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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/33/2009 Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
společnosti Strojírny Prostějov, a.s. do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci.
doporučuje Radě Olomouckého kraje uložit
vedoucí odboru majetkového a právního a řediteli Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace jednat se společností Strojírny Prostějov, a.s. o podmínkách
převzetí stavby silničního zálivu (včetně dopravního ostrůvku mezi jízdním pruhem silnice
II/367 a zastávkovým pruhem) do vlastnictví Olomouckého kraje a o podmínkách
majetkoprávního vypořádání části pozemku parc. č. 7394/1 ost. pl. v k.ú. a obci Prostějov
ve vlastnictví společnosti Strojírny Prostějov, a.s.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/34/2009 Odkoupení nemovitostí v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví města
Uničova do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
s majetkem kraje pro Základní školu Uničov, Šternberská 35.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení budovy č. p. 456, Uničov, obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 682 zast. pl. ,
pozemků parc. č. st. 682 zast. pl. o výměře 1 401 m2 a parc. č. 126/2 zahrada o výměře
269 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší
stavbou skladu, venkovními úpravami (plynoměrový pilíř, zpevněné plochy, oplocení,
plotová vrata) a trvalými porosty, vše z vlastnictví města Uničova, vše do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Základní školu Uničov,
Šternberská 35 za kupní cenu ve výši 1 712 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení budovy č. p. 500, Uničov, obč. vyb. (hlavní budova, tělocvična, sklady, garáže se
sklady) na pozemku parc. č. st. 665 zast. pl. a budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. (školní dílny) na
pozemku parc. č. st. 252 zast. pl., pozemků parc. č. st. 665 zast. pl. o výměře 2335 m2, parc. č.
st. 252 zast. pl. o výměře 71 m2 a parc. č. 108/1 zahrada o výměře 475 m2, vše v k.ú. a obci
Uničov, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami (zpevněné plochy,
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oplocení, plotová vrata, skleník) a trvalými porosty, vše z vlastnictví města Uničova, vše do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Základní školu Uničov,
Šternberská 35 za kupní cenu ve výši 2 516 790,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/35/2009 Odprodej nemovitostí v k.ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odprodej budovy č. p. 185, Povel, bydlení na pozemku parc. č. st. 217 zast. pl., pozemků
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 (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Karla Marka za kupní cenu ve výši 2 259 000,Kč. 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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/36/2009 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Nových Zámků poskytovatele sociálních služeb, příspěvková organizace.
doporučuje odboru majetkovému a právnímu
požádat o vyjádření nájemce bytů k navrženému odprodeji budovy bez č.p./č.e. - zem.
stavba na pozemku parc.č. st. 164 a pozemku parc. č. st. 164 zast. pl. o výměře 168 m2,
vše v k.ú. a obci Mladeč do jejich podílového spoluvlastnictví, popřípadě k odprodeji
bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/37/2009 Odprodej části pozemku v k.ú. Vojtovice, obec Vlčice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví pana
Radovana Šmída.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

nevyhovět žádosti pana Radova Šmída o odprodej části pozemku parc. č. 837/1 ost. pl. o výměře
cca 300 m2 v k.ú. Vojtovice, obec Vlčice z vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu potřebnosti
pozemku pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/38/2009 Odprodej pozemku v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice z
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit
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odprodej pozemku parc. č. 1149 ost. pl. o výměře 296 m2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec
Přáslavice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do společného jmění manželů Ireny a Jaroslava
Dosoudilových za kupní cenu ve výši 77 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

nevyhovět žádosti obce Přáslavice o odprodej pozemku parc. č. 1149 ost. pl. o výměře 296 m2 v
k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy
(z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, z důvodu odprodeje
pozemku jinému zájemci.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/39/2009 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lipná, obec Potštát z vlastnictví
ČR – Ústavu územního rozvoje do vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1490/11 ost. pl. o výměře 68 m2, parc. č. 1490/12 ost.
pl. o výměře 11 m2 a parc. č. 1474/4 ost. pl. o výměře 467 m2, vše v k.ú. Lipná, obec
Potštát, vše z vlastnictví ČR -Ústavu územního rozvoje 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.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

neakceptovat nabídku Ústavu územního rozvoje na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1474/3
ost. pl. o výměře 153 m2 v k.ú. Lipná, obec Potštát do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu
jeho nepotřebnosti pro Správu sinic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/40/2009 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje v katastrálním území Jeseník - revokace
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/27/2007, bod 2.1., ze dne 22. 6. 2007,
týkající se pozemku ve zjednodušené evidenci – Parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č.
4034/3 díl 1 o výměře 49 m2 v katastrálním území a obci Jeseník z důvodu, že pozemek se
nenachází pod tělesem silnice ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/41/2009 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou mostu
ev. č. 36913 – 1 v k.ú. Hanušovice a v k.ú. Hynčice nad Moravou,
obec Hanušovice.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 834/2 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 834/3 ost. pl. o
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výměře 14 m2 a parc. č. 2305 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci Hanušovice, vše z
vlastnictví města Hanušovice 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.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 648/3 ost. pl. o výměře 47 m2 v k.ú. Hynčice nad Moravou,
obec Hanušovice a pozemku parc. č. 1566/12 ost. pl. o výměře 50 m2 v k.ú. a obci
Hanušovice, oba z vlastnictví ČR –Povodí Moravy, s.p. do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, za kupní cenu ve výši 3 090,- 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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/42/2009 Bezúplatné nabytí pozemní komunikace – nyní silnice I/44 a
pozemků pod ní v katastrálních územích Postřelmov a Zábřeh na
Moravě z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého, kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje
Radě
Olomouckého
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

kraje

doporučit

neakceptovat návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na bezúplatné nabytí úseku pozemní
komunikace – nyní silnice I/44 s mosty evid. 44-018 a č. 44-019 v délce cca 3. 109 m,
od km 14,534 do km 17,643 staničení a pozemků parc. č. 1917/3 ostatní plocha o
výměře 12.087 m2, parc. č. 1917/6 ostatní plocha o výměře 13.305 m2, parc. č. 1925/1
ostatní plocha o výměře 6.358 m,2, parc. č. 1925/3 ostatní plocha o výměře 71 m2, parc. č.
1925/7 ostatní plocha o výměře 10.377 m2, parc. č. 1932/1 ostatní plocha o výměře 2.155
m2, parc. č. 1932/3 ostatní plocha o výměře 120 m2 a parc. č. 1932/5 ostatní plocha o
výměře 19.753 m2, vše v katastrálním území a obci Postřelmov, parc. č. 5463/8 ostatní
plocha o výměře 5.529 m2, parc. č. 5463/9 ostatní plocha o výměře 605 m2, parc. č.
5463/10 ostatní plocha o výměře 93 m2, parc. č. 5463/11 ostatní plocha o výměře 150 m2,
parc. č. 5463/12 ostatní plocha o výměře 201 m2, parc. č. 5494/7 ostatní plocha o výměře 9
m2, parc. č. 5496/2 ostatní plocha o výměře 792 m2, parc. č. 5509/25 ostatní plocha o
výměře 238 m2 a parc. č. 5509/28 ostatní plocha o výměře 729 m2, vše v katastrálním
území Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, z důvodu neprovedení majetkoprávního vypořádání všech
pozemků pod předmětnou pozemní komunikací.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/43/2009 Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z
hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1406/1 ost. pl. o výměře 3 745 m2 v k.ú. Chválkovice,
obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1091 –151/2009 ze dne 22. 5. 2009 pozemek parc. č.
1406/3 ost. pl. o výměře 3 745 m2, v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého
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kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví statutárního města Olomouce. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření dohody o částečném zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. S–
2006/1291/OMP, uzavřené dne 13.9.2006 mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným na budoucí bezúplatný převod částí
pozemků v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to v části týkající se pozemků parc. č. 147/11
ovocný sad o výměře cca 400 m2 a parc. č. 150/6 ost. pl. o výměře cca 241 m2, oba v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc a o zrušení souvisejících práv a povinností z této smlouvy. Ostatní
ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/44/2009 Převod správy (hospodaření) u pozemků, budovy a stavby v k. ú. a
obci Lipník nad Bečvou ve vlastnictví Olomouckého kraje.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
3.

odejmutí budovy č.p. 413 – občanská vybavenost v části obce Lipník nad Bečvou IMěsto na pozemku parc. č. st. 696 a pozemků parc. č. st. 696 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 857 m2, parc. č. 2829/1 zahrada o výměře 7.928 m2, parc. č. 4062
ostatní plocha o výměře 56 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ
Pozemkový katastr parc. č. 2829 o výměře 1 m2 a stavby – jiná stavba na části
pozemku parc. č. 2829/1, dle geometrického plánu č. 1782-6/2002 ze dne 2. 1. 2002 na
pozemku parc. č. st. 2947, vše v katastrálním území a obci Lipník nad Bečvou ze
správy (z hospodaření) Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 s účinností od
31. 7. 2009

4.

svěření budovy č.p. 413 – občanská vybavenost v části obce Lipník nad Bečvou IMěsto na pozemku parc. č. st. 696 a pozemků parc. č. st. 696 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 857 m2, parc. č. 2829/1 zahrada o výměře 7.928 m2, parc. č. 4062
ostatní plocha o výměře 56 m2, pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ
Pozemkový katastr parc. č. 2829 o výměře 1 m2 a stavby – jiná stavba na části
pozemku parc. č. 2829/1, dle geometrického plánu č. 1782-6/2002 ze dne 2. 1. 2002 na
pozemku parc. č. st. 2947, vše v katastrálním území a obci Lipník nad Bečvou do
správy (hospodaření) Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská
1114 s účinností od 1. 8. 2009.

Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/45/2009

Návrh termínů jednání na II. pololetí 2009.

schvaluje
navržené termíny jednání komise pro II: pololetí roku 2009.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/5/46/2009 - Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne
18. 6. 2009 a nebyly projednány v K – MP
bere na vědomí
informace o dispozicích uvedených v bodech 1. – 5.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0
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V Olomouci dne 22. 6. 2009

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