Usnesení č. 10 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 18.1.2010

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/10/1/2010 a) Nabídka Zlínskému kraji na odprodej pozemku v k.ú. Paseka u
Šternberka, obec Paseka z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví Zlínského kraje.
b) Odprodej části pozemku v k.ú. Paseka u Šternberka, obec
Paseka z vlastnictví Olomouckého kraje.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2003/2 ost pl. o výměře cca 50 m2 v
k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského
kraje 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. V případě, že příjem z prodeje předmětných
nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o
příslušnou sazbu DPH.
doporučuje Radě Olomouckého kraje uložit
vedoucí odboru majetkového a právního nabídnout Zlínskému kraji k odkoupení část pozemku
parc. č. 2003/2 ost pl. o výměře cca 50 m2 v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje za podmínek dle důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/2/2010 Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou „Oprava
vybraných úseků silnice II/373 Slavěnín – Runářov“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1212/2 ost. pl. o výměře
200 m2, dle geometrického plánu č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/6
ost. pl. o výměře 200 m2 v k.ú. Runářov, obec Konice z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města
Konice za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 89
zahrada o výměře 153 m2, dle geometrického plánu č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009
pozemek parc. č. 1212/7 ost. pl. o výměře 153 m2, části pozemku parc. č. 92/1 ost. pl. o výměře
53 m2, dle geometrického plánu č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/9
ost. pl. o výměře 53 m2 a části pozemku parc. č. 1199/4 ost. pl. o výměře 16 m2, dle
geometrického plánu č. 156-506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/8 ost. pl. o
výměře 16 m2, vše v k.ú. Runářov, obec Konice z vlastnictví města Konice do vlastnictví
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Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení části pozemku parc. č. 84 zahrada o výměře 153 m2, dle geometrického plánu č. 156506/2009 ze dne 20.10.2009 pozemek parc. č. 1212/5 ost. pl. o výměře 153 m2 v k.ú. Runářov,
obec Konice z vlastnictví paní Evy Procházkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za kupní cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku. 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/10/3/2010 Odprodej nemovitostí v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec
Bernartice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště zemědělského, Horní
Heřmanice 47.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č. p. 58, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na
pozemku parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře 79 m2, pozemky parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře 79
m2, parc. č. 139/8 ost. pl. o výměře 140 m2 a parc. č. 139/9 orná půda o výměře 68 m2, vše v
k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice se všemi součástmi a příslušenstvím z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47, za minimální kupní cenu ve výši 300 000,- Kč, když
jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 6 227,- Kč, a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena
současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení a provozování vodovodního řadu a
kanalizace v předmětných pozemcích. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku
Olomoucký kraj. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani
z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/4/2010 Odprodej nemovitostí v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec
Vřesovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
uložit vedoucí odboru majetkového a právního jednat s Římskokatolickou farností Vřesovice o
případném bezúplatném převodu předmětných nemovitostí v k.ú. Vřesovice u Prostějov, obec
Vřesovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 do vlastnictví Římskokatolické farností
Vřesovice.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/5/2010 Odprodej části pozemku v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec
Přáslavice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
doporučuje Radě Olomouckého schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1775/4 ost. pl. o výměře cca 179 m2 v
k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
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Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za minimální kupní cenu stanovenou
na základě znaleckého posudku, 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. V případě, že příjem
z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena
nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
uložit vedoucí odboru majetkového a právního informovat o záměru Olomouckého kraje vlastníka
sousedních nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/6/2010 Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou „III/44921
Loučany – průtah“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 525 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 476-82A/2009 ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc. č. 525 díly „k+l+m“
o výměře 428 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2/1 ost. pl. o nové výměře 5066 m2,
část pozemku parc. č. 525 ost. pl., dle geometrického plánu č. 476-82A/2009 ze dne 29. 9. 2009
části pozemku parc. č. 525 díl „j“ o výměře 25 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2/3 ost.
pl. o nové výměře 354 m2, část pozemku parc. č. 525 ost. pl., dle geometrického plánu č. 47682A/2009 ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc. č. 525 díl „i“ o výměře 33 m2, který je sloučen
do pozemku parc. č. 3 ost. pl. o nové výměře 1894 m2, část pozemku parc. č. 525 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 476-82A/2009 ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc. č. 525 díl „p“ o
výměře 190 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 521 ost. pl. o nové výměře 2025 m2, část
pozemku parc. č. 525 ost. pl., dle geometrického plánu č. 476-82A/2009 ze dne 29. 9. 2009 části
pozemku parc. č. 525 díl „n“ o výměře 201 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 524 ost. pl. o
nové výměře 524 m2, části pozemku parc. č. 528 ost. pl., dle geometrického plánu č. 47682B/2009 ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc. č. 528 díl „b“ o výměře 179 m2 a díl „d“ o
výměře 148 m2 a část pozemku parc. č. 541 ost. pl., dle geometrického plánu č. 476-82B/2009
ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc. č. 541 díl „q“ o výměře 493 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 529 ost. pl. o nové výměře 4912 m2, část pozemku parc. č. 528 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 476-82B/2009 ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc. č. 528 díl „c“ o
výměře 491 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 530/1 ost. pl. o nové výměře 4652 m2, část
pozemku parc. č. 541 ost. pl., dle geometrického plánu č. 476-82B/2009 ze dne 29. 9. 2009 části
pozemku parc. č. 541 díl „p“ o výměře 334 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 531 ost. pl. o
nové výměře 2332 m2, vše v k.ú. Loučany na Hané, obec Loučany z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
obce Loučany za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků
parc. č. 2/1 ost. pl. a parc. č. 521, dle geometrického plánu č. 476-82A/2009 ze dne 29. 9. 2009
části pozemku parc. č. 2/1 díly „b+c“ o výměře 10 m2, část pozemku parc. č. 525 díl „g“ o výměře
1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 525 ost. pl. o nové výměře 2196 m2, částí
pozemků parc. č. 529 ost. pl., parc. č. 531, parc. č. 533/6, dle geometrického plánu č. 47682B/2009 ze dne 29. 9. 2009 části pozemku parc. č. 529 díl „f“ o výměře 0,47 m2 a díl „g“ o
výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 531 díl „m“ o výměře 17 m2 a díl „n“ o výměře 16 m2, části
pozemku parc. č. 533/6 díl „k“ o výměře 7 m2 a díl „j“ o výměře 14 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 528 ost. pl. o nové výměře 4088 m2, vše v k.ú. Loučany na Hané, obec
Loučany, vše z vlastnictví obce Loučany 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/7/2010 Odprodej pozemku v k.ú. Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2225/3 ost.pl. o výměře cca 1000 m2
v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace za minimální kupní cenu stanovenou na základě
znaleckého posudku, 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.
V případě, že město Velká Bystřice bude mít zájem o část předmětného pozemku ,
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 2225/3 ost.pl. o výměře cca
400 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Velká Bystřice. 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/10/8/2010 Vzájemné bezúplatné převody pozemků mezi Olomouckým krajem
a obcí Leština.
doporučuje
jednat s obcí Leština o realizaci vzájemných bezúplatných převodů pozemků mezi Olomouckým
krajem a obcí Leština.
V případě, že obec Leština bude souhlasit, d o p o r u č u j e
kraje schválit

Radě

Olomouckého

záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1209 ost. pl. a část
pozemku parc. č. 1200 ost. pl., oba v k.ú. Leština u Zábřeha, obec Leština z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví obce Leština za podmínky, že současně bude realizováno 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 Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/9/2010 Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi Olomouckým
krajem a statutárním městem Přerovem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje revokovat
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/79/17/2008, bod 2. 4., ze dne 13. 3. 2008 ve věci
záměru Olomouckého k r a j e realizovat vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi
Olomouckým krajem a statutárním městem Přerovem z důvodu zúžení předmětu
vzájemných převodů nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést budovu č. p. 406, Přerov I – Město, objekt k
bydlení na pozemku parc. č. 731 zast. pl., pozemky parc. č. 731 zast. pl. o výměře 416 m2 a
parc. č. 732 ost. pl. o výměře 877 m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou (zastřešený vstup do suterénu) a venkovními
úpravami, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy elektrotechnické,
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, do vlastnictví statutárního města Přerova za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí budovy č. p. 800, Přerov I – Město, objekt k
bydlení na pozemku parc.č. 1251 zast. pl. a pozemku parc. č. 1251 zast. pl. o výměře 2349
m2, vše v k.ú. a obci Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména venkovními
úpravami, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje, do
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hospodaření Gymnázia Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29. Nabyvatelé uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/10/2010 Odprodej částí pozemku v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova důchodců
a penzionu Chválkovice, příspěvkové organizace, do podílového
spoluvlastnictví Mgr. Lucie Matuškové a PaedDr. Petra Matušky a
do vlastnictví pana PaedDr. Petra Matušky.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. S – 2007/1140/OMP na budoucí
odprodej části pozemku v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc uzavřené dne 10. 7. 2007 mezi
Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a manžely Mgr. Taťánou Matuškovou, Ph.D. a
PaedDr. Petrem Matuškou, Ph.D. jako budoucím kupujícími z důvodu změny subjektů na straně
budoucího kupujícího.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. st. 82/4 zast. pl. o výměře 5 m2 v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova seniorů
POHODA Chválkovice, příspěvkové organizace, do podílového spoluvlastnictví PaedDr. Petra
Matušky (id. 3/4) a Mgr. Lucie Matuškové (id.1/4) za kupní cenu ve výši 12 490,- Kč. Nabyvatelé
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem
z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena
nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 150/20 ost. pl. o výměře 116 m2 v
k.ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova
seniorů POHODA Chválkovice, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana PaedDr. Petra
Matušky za kupní cenu ve výši 115 890,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude
podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu
DPH.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/11/2010 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Lazce a v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 115/19 ost. pl. o výměře
cca 13 m2, parc. č. 115/1 ost. pl. o výměře cca 163 m2, parc. č. 112/1 ost. pl. o výměře cca 99
m2, vše v k.ú. Lazce, a část pozemku parc. č. 79/2 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Olomouc – město, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce. Darovací smlouva
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Olomouc, bezbariérové úpravy komunikace, trasa N, org. 4891“ 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/13, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/10/12/2010 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 261/3 a parc. č. 261/4, oba
v k.ú. Březce, obec Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Štěpánov.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/25/2009 ze dne 29. 6. 2009, bod
2.12., ve věci bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 261 ostatní plocha o výměře 5 342
m2, dle geometrického plánu č. 96-106/2004 ze dne 24. 5. 2004 pozemek parc. č. 261/2 ostatní
plocha o výměře 5 342 m2 v katastrálním území Březce, obec Štěpánov, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Štěpánov z důvodu rozdělení pozemku parc. č. 261 v
katastrálním území Březce, obec Štěpánov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 261/3 ostatní plocha o výměře
9 233 m2 a parc. č. 261/4 ostatní plocha o výměře 11 m2, oba v katastrálním území Březce, obec
Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Štěpánov. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/13/2010 Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi Olomouckým
krajem a městem Šternberkem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést budovu č. p. 2214, Šternberk, objekt k
bydlení s pozemkem parc. č. 1786/3 zast. pl. o výměře 500 m2, budovu bez č.p./č.e. objekt
občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 28/2 zast. pl. o výměře 302 m2, budovu bez
č.p./č.e.objekt technické vybavenosti na pozemku parc. č. 1967/2 zast. pl., vše v k.ú. a obci
Šternberk, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, a
bezúplatně převést budovu č. p. 67, Šternberk, objekt k bydlení s pozemkem parc. č. 69
zast. pl. o výměře 433 m2 a budovu č. p. 68, Šternberk, objekt k bydlení s pozemkem parc.
č. 73 zast. pl. o výměře 386 m2, budovu č. p. 1304, Šternberk, objekt občanské
vybavenosti s pozemkem parc. č. 766 zast. pl. o výměře 623 m2, vše v k.ú. a obci
Šternberk, vše se všemi součástmi a příslušenství, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Středního odborného učiliště strojírenského a lesnického, Šternberk,
Opavská 4, vše do vlastnictví města Šternberka za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí budovy č. p. 1435, Šternberk, objekt občanské vybavenosti s
pozemkem parc. č. 1763 zast. pl. o výměře 2446 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské
vybavenosti s pozemkem parc. č. 1764 zast. pl. o výměře 532 m2, budovy bez č.p./č.e.
objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1768 zast. pl. o výměře 294 m2, budovy
bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1769 zast. pl. o výměře 79
m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 1771 zast. pl. o
výměře 217 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti s pozemkem parc. č.
1773 zast. pl. o výměře 478 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti
s pozemkem parc. č. 1774 zast. pl. o výměře 674 m2, budovy bez č.p./č.e. objekt občanské
vybavenosti s pozemkem parc. č. 1775 zast. pl. o výměře 833 m2, pozemků parc. č. 1783/5
zast. pl. o výměře 943 m2, parc. č. 1783/10 zast. pl. o výměře 205 m2, parc. č. 1782 ost. pl.
o výměře 3 571 m2, parc. č. 1783/6 ost. pl. o výměře 212 m2, parc. č. 1784 zahrada o
výměře 1823 m2, parc. č. 1783/3 ost. pl. o výměře 31 m2, parc. č. 1776 zast. pl. o výměře
80 m2 a parc. č. 1783/4 zast. pl. o výměře 9 m2, částí pozemků parc. č. 1783/1 ost. pl. o
výměře 22 882 m2, parc. č. 1785 zahrada o výměře 1 005 m2 a parc. č. 1786/1 ost. pl. o
výměře 1 759 m2, dle geometrického plánu č. 3668 – 140/2009 ze dne 28. 11. 2009
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pozemky parc. č. 1783/1 ost. pl. o výměře 22 882 m2, parc. č. 1785/1 zahrada o výměře
1 005 m2 a parc. č. 1786/1 ost. pl. o výměře 1 759 m2, vše v k.ú. a obci Šternberk, vše
z vlastnictví města Šternberka do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatelé uhradí správní
poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/14/2010 Majetkoprávní vypořádání stavby „Most ev. č.
373 22 – 7 před osadou Doly“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit části pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 123/2 o výměře 0,40 m2 a parc. č. 126 o výměře 0,41 m2, které
jsou dle geometrického plánu č. 35-28/2009 ze dne 14.9.2009 sloučeny do pozemku parc. č.
135/4 vodní plocha o celkové výměře 21 037 m2 v k.ú. Doly u Bouzova, obec Bouzov,
ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, za části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr
(PK) parc. č. 135 o celkové výměře 45 m2, dle geometrického plánu č. 35-28/2009 ze dne
14.9.2009 pozemky parc. č. 135/5 ost. pl. o výměře 33 m2 a parc. č. 135/6 ost. pl. o výměře 12
m2, vše v k.ú. Doly u Bouzova, obec Bouzov, ve vlastnictví ČR – Zemědělské vodohospodářské
správy. Olomoucký kraj uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí stanovený dle
znaleckého posudku. Nabyvatelé uhradí náklady na znalecký posudek a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem. V případě, že příjem
ze směny předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude cenový rozdíl
navýšen o příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/15/2010 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě
na budoucí bezúplatný převod pozemní komunikace mezi
Olomouckým krajem a městem Hranice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemní komunikaci, nyní silnici III/04725 od
staničení 0,000 km (vyústění ze silnice I/47) po staničení 1,040 km (konec silnice) v k.ú. Slavíč,
obec Hranice v délce 1,040 km z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Hranice. Darovací smlouva
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení
předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva.
pozastavuje
projednávání záležitost odkoupení pozemků parc. č. 964/28, parc. č. 1268/4 a části pozemku
parc. č. 964/14, vše v k.ú. Slavíč, obec Hranice z vlastnictví paní Lýdie Ševčákové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, z
důvodu jejich budoucí nepotřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/16/2010 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a statutárním městem Olomouc
jako oprávněným z věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 804/10 ost. pl. a
parc. č. 842/11 ost. pl., dle geometrického plánu č. 1720 – 681/2008 ze dne 25. 11. 2008
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pozemek parc. č. 842/11 díl „c“ o výměře 97 m2 a pozemek parc. č. 804/10 díl „a“ o výměře 10
m2, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, v budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, v budoucím
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, spočívajícího v právu
umístění a provozování vodovodu v (na) předmětných pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět
všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami
nebo odstraňováním vodovodu, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a
statutárním městem Olomouc jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
současně s darovací smlouvou na převod částí pozemků v k.ú. Hodolany, obec Olomouc
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/17/2010 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na části pozemků v k.ú. a obci Prostějov mezi Olomouckým
krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a
společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. jako budoucím
oprávněným z věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemků parc.
č. 2633/5 ost. pl., parc. č. 2635/11 ost. pl., parc. č. 2633/1 ost. pl. a parc. č. 2635/1 ost. pl., vše
v k.ú. a obci Prostějov, spočívajícího v právu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav
kanalizace DN 1200 v (na) předmětných pozemcích, v právu vstupovat a vjíždět všemi
dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním této kanalizace mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného
břemene a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. jako budoucím oprávněným
z věcného břemene za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních
předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, a za podmínky odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy. Smlouva o zřízení věcného břemene bude
uzavřena nejpozději do 9 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba
„Kanalizace Okružní ulice Prostějov“ kolaudována. Oprávněný z věcného břemene uhradí
veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad
práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/18/2010 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Základní školy Hranice, Nová
1820.
doporučuje Radě Olomouckého kraje revokovat
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/8/24/2009 ze dne 19. 3. 2009, bod 5.3., týkající
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. v k.ú. a
obci Hranice mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a panem Ing. Petrem
Kafkou jako oprávněným z věcného břemene z důvodu odstoupení Ing. Kafky od záměru
odkoupit předmětné nemovitosti.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/17/2009 ze dne 24. 4. 2009, bod 2.5., týkající
se odprodeje nemovitostí v k.ú. Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Ing. Petra
Kafky z důvodu odstoupení Ing. Kafky od záměru odkoupit předmětné nemovitosti.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje odprodat

doporučit
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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, z hospodaření Základní školy Hranice,
Nová 1820, do vlastnictví paní Heleny Žákové za kupní cenu ve výši 720 000,- Kč a za podmínek
uvedených v důvodové zprávě. 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, v hospodaření Základní školy Hranice,
Nová 1820. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva,
minimálně ve výši 11 945,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani
z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. v
k.ú. a obci Hranice, dle geometrického plánu č. 3319 – 105/2007 ze dne 23. 11. 2007
na pozemek parc. č. 1 0 2 1 /7 ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření
Základní školy Hranice, Nová 1820, spočívajícího v právu chůze a jízdy ve prospěch
každého vlastníka budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č.
st. 3835 zast. pl., spojovacího koridoru na části pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl.,
pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2, části pozemku parc. č. st. 3821 zast.
pl. o výměře 24 m2 a části pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. o výměře 809 m2, vše v k.ú. a
obci Hranice, dle geometrického plánu č. 3319 –105/2007 ze dne 23. 11. 2007 budova bez
č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl., pozemek parc.
č. st. 3835 zast. pl. o výměře 240 m2 a část pozemku parc. č. st. 3821 zast. pl. díl „a“ o
výměře 24 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. st. 3835 zast. pl. o celkové výměře
264 m2, pozemek parc. č. 1021/6 ost. pl. o výměře 809 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, mezi
Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a paní Helenou Žákovou jako
oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu
neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude
uzavřena současně s kupní smlouvou na převod předmětných nemovitostí do
vlastnictví kupujícího.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/19/2010 Odprodej pozemku v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje pozastavit
projednávání záležitosti odprodeje pozemku parc. č. 1149 ost. pl. o výměře 296 m2 v k.ú.
Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do doby vybudování chodníku
(cyklostezky) na předmětném pozemku, nejpozději však do 31.12.2010.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/20/2010 Majetkoprávní
Olomouc – okružní křižovatka“.

vypořádání stavby „III/4436, I/35

navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit
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uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 489 trvalý travní porost o
výměře cca 9 m2 a část pozemku parc. č. 490/3 trvalý travní porost o výměře cca 593 m2, oba v
k.ú. a obci Bystrovany, mezi společností MAPRO spol. s r.o. jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „III/4436, I/35 Olomouc – okružní
křižovatka“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěné silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné nemovitosti se bude rovnat ceně tržní,
stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku
účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Kupní cena a ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého
kraje.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1868/3 ost. pl. o výměře
cca 473 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností SPORT METAL,
společnost s ručením omezeným jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „III/4436, I/35 Olomouc – okružní křižovatka“
kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěné silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné nemovitosti se bude rovnat ceně tržní, stanovené
znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době
uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Kupní cena a ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 486 zahrada o výměře
cca 29 m2 v k.ú. a obci Bystrovany, mezi obcí Bystrovany jako budoucím dárcem a Olomouckým
krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku
od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „III/4436, I/35 Olomouc – okružní křižovatka“
kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěný silnicí ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/21/2010 Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „Obchvat silnice
II/150 – Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa“.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/22/2008 ze dne 21. 4. 2008,
bod 8., dle tabulky uvedené v důvodové zprávě, ve věci uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenciparcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 74/1 o výměře 295,80 m2 v k.ú. Prusy,
obec Beňov mezi manželi Ilonou a Petrem Caletkovými jako budoucími prodávajícími
a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny kupní ceny a
termínu uzavření řádné kupní smlouvy.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku ve
zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 74/1 o výměře 295,80 m2
v k.ú. Prusy, obec Beňov mezi manželi Ilonou a Petrem Caletkovými jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva
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bude uzavřena před započetím stavebních prací na stavbě „Obchvat silnice II/150 – Čechy,
Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa“, nejpozději však do šesti měsíců ode dne nabytí právní
moci stavebního povolení stavby. Kupní cena předmětného pozemku se bude rovnat ceně
obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, zpracovaným dle právních předpisů o oceňování
majetku, účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/22/2010 Odkoupení pozemku parc. č. 1491/3 v k.ú. Dub nad Moravou, obec
Dub nad Moravou z vlastnictví Jaroslava Čapky do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009 ze dne 25. 9. 2009, bod 8., dle
tabulky uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy, ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1491/3
ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou ze
spoluvlastnictví Jarmily Čapkové a Jaroslava Čapky do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
2 800,- Kč z důvodu změny spoluvlastníka předmětného pozemku.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

odkoupení pozemku parc. č. 1491/3 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Dub nad Moravou,
obec Dub nad Moravou z vlastnictví Jaroslava Čapka do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
2 800,- Kč. Olomoucký kraj 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/10/23/2010 Revokace - bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. a obci Hranice z
vlastnictví ČR -Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat

doporučit

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/22/2009 ze dne 24. 4. 2009, bod 3.7. týkající
se bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 850/4 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Hranice z
vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého
kraje z důvodu jeho převodu do vlastnictví města Hranice.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/24/2010 Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. Jezernice z vlastnictví
obce Jezernice do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace.
navrhuje
Radě
Olomouckého
kraje
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit

doporučit

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2689/1 ostatní plocha o výměře 4713 m2, dle
geometrického plánu č. 391-8/2009 ze dne 14.9.2009 pozemek parc. č. 2689/1 ost. pl. o výměře
4713 m2 v k.ú. a obci Jezernice, z vlastnictví obce Jezernice do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí
Strana 11 (celkem 13)

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/10/25/2010 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bukovice u Velkých Losin, obec
Velké Losiny 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. 874/10 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 874/11 ost. pl. o
výměře 61 m2 a parc. č. 874/12 ost. pl. o výměře 839 m2, vše v k.ú. Bukovice u Velkých Losin,
obec Velké Losiny z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/26/2010 Zplnomocnění ředitelů příslušných příspěvkových organizací
k zastupování Olomouckého kraje ve společenstvích vlastníků
jednotek v domech.
doporučuje Radě Olomouckého kraje zplnomocnit
ředitele Domova Paprsek Olšany, příspěvkové organizace k zastupování Olomouckého kraje ve
společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 514, Postřelmov, bydlení na pozemku parc. č. 1573
zast. pl. v k.ú. a obci Postřelmov, ředitele Nových Zámků – ústavu sociální péče, příspěvkové
organizace k zastupování Olomouckého kraje ve společenství vlastníků jednotek v domě č.p.
685, Nové Sady, byt. dům na pozemku parc. č. st. 797 zast. pl. v k.ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, ředitele Slovanského gymnázia, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 k zastupování
Olomouckého kraje ve společenstvích vlastníků jednotek v domech č.p. 118, 119, Klášterní
Hradisko, byt. dům na pozemcích parc. č. st. 350 zast. pl. a parc. č. st. 351 v k.ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, a v domě č. p. 116, Klášterní Hradisko, byt. dům na pozemku parc. č.
st. 348, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Ředitelé jsou povinni pravidelně informovat
Olomoucký kraj o úkonech provedených v předmětných zastoupeních.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/27/2010 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne
17. 12. 2009 a 21. 1. 2010 a nebyly projednány v K – MP.
bere

na vědomí

informace o projednaných dispozicích uvedených v bodech v bodech 1. – 4. na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/10/28/2010 výjezdní jednání komise
doporučuje
předsedovi komise a tajemnici komise zajistit výjezdní jednání komise v termínu duben – květen
2010. Předpokládané místo jednání – město Uničov.

V Olomouci dne 18.1.2010
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...……………………..….
Bc. Dalibor Horák
předseda komise
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