Usnesení č. 30 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 16. 1. 2012

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/30/1/2012Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi Olomouckým
krajem a městysem Kralice na Hané.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit:
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 984/1 ost. pl. o výměře 858
m2, dle geometrického plánu č. 583-84/2011 ze dne 29. 9. 2011 pozemky parc. č. 984/5 ost. pl. o
výměře 618 m2 a parc. č. 984/6 ost. pl. o výměře 240 m2, oba v k.ú. a obci Kralice na Hané, oba
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví městyse Kralice na Hané, IČ: 00288390, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 88/4 ost. pl. o výměře 58 m2, dle
geometrického plánu č. 583-84/2011 ze dne 29. 9. 2011 pozemek parc. č. 88/12 ost. pl. o výměře
58 m2 v k.ú. a obci Kralice na Hané z vlastnictví městyse Kralice na Hané, IČ: 00288390, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/2/2012 Odprodej pozemků v k.ú. Jestřebíčko a v k.ú. Jestřebí u Zábřeha,
obec Jestřebí z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví ČR - Lesů České republiky, s.p.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit:
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 426/2 vodní plocha o výměře 337 m2 v k.ú.
Jestřebíčko, obec Jestřebí a pozemku parc. č. 491/2 vodní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Jestřebí
u Zábřeha, obec Jestřebí z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČ:
42196451 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. 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 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/30/3/2012 Směna pozemků v k.ú. Petříkov u Branné, obec Ostružná mezi
Strana 1 (celkem 11)

Olomouckým krajem a společností IBC majetková, a.s.
pozastavuje:
projednávání záležitosti směny pozemků v k.ú. Petříkov u Branné, obec Ostružná mezi
Olomouckým krajem a společností IBC majetková, a.s., a to do doby ukončení stavby „Stavební
úpravy objektů RESKO I a RESKO II“ a následného geometrického zaměření, které proběhne za
účasti pracovníka Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, nejpozději však do
31. 12. 2012.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/4/2012 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku
v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví pana Petra Brumovského.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1894/1 ost. pl. o výměře cca 180 m2
v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Petra Brumovského za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem. 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 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/30/5/2012Odprodej částí pozemku v k.ú. a obci Bílá Lhota z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného muzea v
Olomouci do vlastnictví obce Bílá Lhota.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje odprodat části pozemku parc. č 6 ost. pl. o výměře 76 m2, dle
geometrického plánu č. 160-21/2011 ze dne 16. 2. 2011 pozemky parc. č. 6/2 ost. pl. o výměře
34 m2, parc. č. 6/3 ost. pl. o výměře 35 m2, parc. č. 6/4 ost. pl. o výměře 5 m2 a parc. č. 6/5 ost.
pl. o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci Bílá Lhota z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Vlastivědného muzea v Olomouci, do vlastnictví obce Bílá Lhota, IČ: 00298662 za kupní cenu
4 140,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
v minimální výši 1 500,- Kč a správní poplatek 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/30/6/2012Odprodej pozemku v k.ú. Javoříčko, obec Luká
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 138/2 ost. pl. o výměře 581 m2 v k.ú.
Javoříčko, obec Luká, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za minimální kupní
cenu ve výši 34 860,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/7/2012 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. a obci
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Vikýřovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Vikýřovice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1894/1 ost. pl. o
celkové výměře 2 077 m2, dle geometrického plánu č. 1045 – 600/2011 ze dne 14. 11. 2011
pozemky parc. č. 1894/9 ost. pl. o výměře 1 941 m2 a parc. č. 1894/10 ost. pl. o výměře 136
m2, vše v k.ú. a obci Vikýřovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Vikýřovice, IČ:
00635898. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/8/2012Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na
budoucí bezúplatný převod silnice včetně pozemků v k.ú. a obci
Němčice nad Hanou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Němčice nad Hanou.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést silnici č. III/43318, km staničení 0,000 od
křižovatky se silnicí č. III/4335 (UZ 2442A146) po km staničení 0,100 konec silnice (UZ
2442a152) v délce 100 m včetně pozemků parc. č. 852/1 ost. pl. o výměře 805 m2 a parc. č.
852/2 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. a obci Němčice nad Hanou, se všemi součástmi a
příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví města Němčice nad Hanou, IČ:
00288497. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/9/2012Majetkoprávní vypořádání pozemků, dotčených investiční akcí
„Rekonstrukce silnice III/37745 a III/37746“, mezi Olomouckým
krajem a obcí Otaslavice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 156 ost. pl. o výměře
1 116 m2, dle geometrického plánu č. 215 – 791/2011 ze dne 22. 8. 2011 pozemek parc. č. 156
díl „d“ o výměře 1 116 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 124 ost. pl. o celkové výměře
10 110 m2, část pozemku parc. č. 156 ost. pl. o výměře 1 091 m2, dle geometrického plánu č.
215 – 791/2011 ze dne 22. 8. 2011 pozemek parc. č. 156 díl „c“ o výměře 1 091 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 162 ost. pl. o celkové výměře 6 365 m2, část pozemku parc. č. 4032
ost. pl. o výměře 130 m2, dle geometrického plánu č. 688 – 791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek
parc. č. 4032/2 ost. pl. o výměře 130 m2, část pozemku parc. č. 735 ost. pl. o výměře 206 m2, dle
geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 735 díl „m“ o výměře
206 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 408 ost. pl. o celkové výměře 833 m2, část
pozemku parc. č. 735 ost. pl. o výměře 185 m2 a část pozemku parc. č. 1311 ost. pl. o výměře 76
m2, dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 735 díly „k+n“
o výměře 185 m2 a pozemek parc. č. 1311 díl „d“ o výměře 76 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 409 o celkové výměře 3 889 m2, část pozemku parc. č. 658 ost. pl. o výměře
175 m2, dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 658 díl
„b“ o výměře 175 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 485 ost. pl. o celkové výměře 1 293
m2, část pozemku parc. č. 658 ost. pl. o výměře 217 m2, dle geometrického plánu č. 685 791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 658 díl „a“ o výměře 217 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 488 ost. pl. o celkové výměře 1 575 m2, část pozemku parc. č. 1311 ost. pl. o
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výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č.
1311 díl „f“ o výměře 19 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 508 ost. pl. o celkové výměře
1 958 m2, část pozemku parc. č. 735 ost. pl. o výměře 790 m2, dle geometrického plánu č. 685 791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 735 díl „p“ o výměře 790 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 559 ost. pl. o celkové výměře 1 409 m2, část pozemku parc. č. 735 ost. pl. o
výměře 14 m2, dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č.
735 díl „o“ o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 574 ost. pl. o výměře 1 981 m2,
část pozemku parc. č. 1311 ost. pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze
dne 8. 8. 2011 pozemek parc. č. 1311 díl „e“ o výměře 1 m2, který je sloučen do pozemku parc.
č. 607 ost. pl. o celkové výměře 148 m2, části pozemku parc. č. 735 ost. pl. o celkové výměře
253 m2, dle geometrického plánu č. 685 -791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemky parc. č. 735/2 ost.
pl. o výměře 136 m2 a parc. č. 735/3 ost. pl. o výměře 117 m2, vše v k.ú. a obci Otaslavice, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Otaslavice, IČ: 00288586, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 124 ost. pl. o výměře 4 m2, dle
geometrického plánu č. 215 – 791/2011 ze dne 22. 8. 2011 pozemek parc. č. 124 díl „a“ o výměře
4 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 156 ost. pl. o celkové výměře 4 021 m2, částí
pozemků parc. č. 409 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 959 ost. pl. o výměře 16 m2 a parc. č. 960
trvalý travní porost o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 685 – 791/2011 ze dne 8. 8. 2011
pozemky parc. č. 409 díl „s“ o výměře 3 m2, parc. č. 959 díl „t“ o výměře 16 m2 a parc. č. 960 díl
„u“o výměře 3 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 735/1 ost. pl. o celkové výměře 4 249
m2, částí pozemků parc. č. 484 ost. pl. o výměře 12 m2 a parc. č. 607 ost. pl. o výměře 0,07 m2,
dle geometrického plánu č. 685 – 791/2011 ze dne 8. 8. 2011 pozemky parc. č. 484 díl „h“ o
výměře 12 m2 a parc. č. 607 díl „g“ o výměře 0,07 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
1311 ost. pl. o celkové výměře 6 160 m2, vše v k.ú. a obci Otaslavice, vše z vlastnictví obce
Otaslavice, IČ: 00288586, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/10/2012 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a obci Buk mezi
Olomouckým krajem a obcí Buk.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 372 ost. pl. o celkové
výměře 2 769 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011 ze dne 7. 9. 2011 pozemky parc. č.
372/2 o výměře 735 m2, parc. č. 372/3 o výměře 235 m2, parc. č. 372/4 o výměře 21 m2, parc. č.
372/5 o výměře 4 m2, parc. č. 372/6 o výměře 292 m2, parc. č. 372/7 o výměře 53 m2, parc. č.
372/8 o výměře 343 m2, parc. č. 372/9 o výměře 155 m2, parc. č. 372/10 o výměře 681 m2, parc.
č. 372/11 o výměře 19 m2 a parc. č. 372/12 o výměře 231 m2, části pozemku parc. č. 384/1 ost.
pl. o celkové výměře 398 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011 ze dne 7. 9. 2011
pozemky parc. č. 384/3 o výměře 330 m2, parc. č. 384/4 o výměře 30 m2, parc. č. 384/5 o
výměře 13 m2 a parc. č. 384/6 o výměře 25 m2, vše v k.ú. a obci Buk, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Buk, IČ: 00636151, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 415/6 o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011
ze dne 7. 9. 2011 pozemek parc. č. 415/38 ost. pl. o výměře 37 m2, částí pozemku parc. č.
415/27 ost. pl. o celkové výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011 ze dne
7. 9. 2011 pozemky parc. č. 415/41 o výměře 4 m2 a parc. č. 415/42 o výměře 3 m2, části
pozemku parc. č. 416/4 o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011 ze dne
7. 9. 2011 pozemek parc. č. 416/15 ost. pl. o výměře 2 m2, částí pozemku parc. č. 415/9 ost. pl. o
celkové výměře 41 m2, dle geometrického plánu č. 164 – 95/2011 ze dne 7. 9. 2011 pozemky
parc. č. 415/39 o výměře 21 m2 a parc. č. 415/40 o výměře 20 m2, vše v k.ú. a obci Buk, vše
v vlastnictví obce Buk, IČ: 00636151, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatky k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/11/2012 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí mezi obcí Lipová – lázně a
Olomouckým krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 969/12 ost. pl. o výměře 6 m2,
parc. č. 969/11 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 969/4 ost. pl. o výměře 44 m2, parc. č. 764 ost. pl.
o výměře 491 m2, parc. č. 765 ost. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 829 ost. pl. o výměře 531 m2,
parc. č. 848 ost. pl. o výměře 252 m2, parc. č. 920 ost. pl. o výměře 477 m2, parc. č. 967 ost. pl.
o výměře 68 m2, parc. č. 968 ost. pl. o výměře 264 m2, parc. č. 969/40 ost. pl. o výměře 49 m2 a
část pozemku parc. č. 969/44 ost. pl. o výměře 73 m2, dle geometrického plánu č. 922 -249/2011
ze dne 21. 12. 2011 pozemek parc. č. 969/40 o výměře 49 m2 a část pozemku parc. č. 969/44 díl
„n“ o výměře 73 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 969/40 ost. pl. o výměře 122 m2,
části pozemku parc. č. 969/44 o celkové výměře 1 669 m2, dle geometrického plánu č.
922 - 249/2011 ze dne 21. 12. 2011 pozemky parc. č. 969/47 o výměře 25 m2, parc. č. 969/48 o
výměře 181 m2, parc. č. 969/49 o výměře 17 m2, parc. č. 969/50 o výměře 341 m2, parc. č.
969/51 o výměře 17 m2, parc. č. 969/52 o výměře 733 m2, parc. č. 969/54 o výměře 204 m2,
parc. č. 969/55 o výměře 26 m2, parc. č. 969/56 o výměře 16 m2 a parc. č. 969/60 o výměře 109
m2, vše v k.ú. Dolní Lipová, obec Lipová – lázně, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Lipová – lázně, IČ:00302929, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí
částí pozemků parc. č. 969/34 ost. pl. a parc. č. 969/35 ost. pl. o celkové výměře 36 m2, dle
geometrického plánu č. 922 - 249/2011 ze dne 21. 12. 2011 pozemky parc. č. 969/34 díl „c“ o
výměře 30 m2 a parc. č. 969/35 díl „d“ o výměře 6 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
969/34 ost. pl. o výměře 36 m2, a pozemku parc. č. 969/29 ost. pl. o výměře 1859 m2, vše v k.ú.
Dolní Lipová, obec Lipová – lázně a pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1490 o výměře 12 070 m2 v k.ú. Horní Lipová, obec
Lipová – lázně, vše z vlastnictví obce Lipová – lázně do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí
správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/12/2012 Zřízení věcného břemene na část budovy č.p. 1182 v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako
povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
oprávněným z věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část budovy č.p. 1182, Olomouc, obč. vyb., na
pozemku parc. č. st. 1301 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního
města Olomouc, IČ: 00299308, spočívajícího v právu umístění, vedení a provozu elektroměru a
hlavních jističů v rozvodné skříni umístěné ve spojovací chodbě budovy č.p. 1182 na pozemku
parc. č. st. 1301 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a v právu přístupu za účelem kontroly,
opravy, údržby, montáže, resp. demontáže a modernizace tohoto zařízení, a to ve prospěch
každého vlastníka budovy č.p. 41, Olomouc, bydlení, na pozemku parc. č. st. 1302 zast. pl. v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako povinným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude
zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/13/2012 Zřízení věcného břemene na části pozemků v k.ú. a obci Hranice a
v k.ú. Drahotuše, obec Hranice mezi Olomouckým krajem jako
budoucím povinným z věcného břemene a městem Hranice jako
budoucím oprávněným z věcného břemene.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2334/13 ost. pl.
v k.ú. a obci Hranice spočívajícího v právu umístění a provozování autobusové zastávky a
v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou,
změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č.
3886-8404/2011 ze dne 1. 11. 2011, o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č.
2363/3 ost. pl. v k.ú. a obci Hranice spočívajícího v právu umístění a provozování
autobusové zastávky a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3887-8405/2011 ze dne 1. 11. 2011, o zřízení věcného břemene v
části pozemku parc. č. 2363/3 ost. pl. v k.ú. a obci Hranice spočívajícího v právu uložení a
provozování přípojky NN a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3887-8406/2011 ze dne 1. 11. 2011, o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 2781/1 ost. pl. v k.ú. Drahotuše, obec Hranice spočívajícího v právu
umístění a provozování autobusové zastávky a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný
pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení,
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 766-8401/2011 ze dne 31. 10. 2011, o zřízení
věcného břemene v části pozemku parc. č. 2781/1 ost. pl. v k.ú. Drahotuše, obec Hranice
spočívajícího v právu uložení a provozování přípojky NN a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 766-8402/2011 ze dne 31. 10.
2011, o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1610/4 ost. pl. v k.ú.
Drahotuše, obec Hranice spočívajícího v právu umístění a provozování autobusové
zastávky a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s opravami,
údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 767-8403/2011 ze dne 3. 11. 2011, mezi Olomouckým krajem jako povinným
z věcného břemene a městem Hranice, IČ: 00301311, jako oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný
z věcného břemene uhradí veškeré náklady vynaložené na uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/14/2012 Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Mírov z vlastnictví pana Jana
Pejchala do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 221/6 trvalý travní porost o výměře 35 m2 v k.ú. a obci Mírov
z vlastnictví pana Jana Pejchala do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/15/2012

Odkoupení stožárové trafostanice a transformátoru v areálu
Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace
z vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. do vlastnictví Olomouckého
kraje.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení stožárové trafostanice 22kV, která se nachází na pozemku parc. č. 2095/1 ost.
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pl. v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, včetně transformátoru z vlastnictví ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035 do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu 222 119,- Kč
navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/16/2012

Majetkoprávní vypořádání části silnice č. II/367 v k.ú. a obci
Uhřičice.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 763 o výměře 133 m2, dle geometrického plánu č. 210-631/2009 ze dne
10. 12. 2010 pozemek parc. č. 1067/9 ost. pl. o výměře 133 m2 v k.ú. a obci Uhřičice z vlastnictví
pana Luboše Svačiny do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 6 650,- Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/17/2012

Majetkoprávní vypořádání
Chudobín, obec Litovel.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

části

silnice

doporučit

č.

II/373

v k.ú.

Zastupitelstvu

a) odkoupení pozemku parc. č. 197/11 ost. pl. o výměře 46 m2 v k.ú. Chudobín, obec
Litovel z podílového spoluvlastnictví paní Věry Snášelové(id. 1/2) a pana Jaroslava Vavrdy
(id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace za kupní cenu v celkové výši 4 850,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
b) odkoupení pozemku parc. č. 197/15 ost. pl. o výměře 35 m2 v k.ú. Chudobín, obec
Litovel z vlastnictví Ing. Milana Kadlece do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 3 690,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/18/2012

Odkoupení spoluvlastnického podílu paní Evy Šimíčkové (id.
1/2) k pozemku v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem do vlastnictví
Olomouckého
kraje,
do
hospodaření
Správy
silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 1633/3 vodní plocha o
výměře 33 m2, dle geometrického plánu č. 204-669/2006 ze dne 4. 12. 2006 pozemek parc. č.
1959/9 ost. pl. o výměře 33 m2, v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví paní Evy Šimíčkové
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace za kupní cenu ve výši 990,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením převodní smlouvy 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/30/19/2012

Odkoupení spoluvlastnického podílu pana Miroslava Jelínka
(id. 2/4) k pozemku v k.ú. a obci Vikýřovice do vlastnictví
Olomouckého
kraje,
do
hospodaření
Správy
silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 2/4) k pozemku parc. č. 1892/26 ost. pl. o výměře 60
m2 v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví pana Miroslava Jelínka do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši
1 590,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/20/2012
Odprodej
pozemku
v k.ú.
Újezd
u
Mohelnice, obec Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odprodej pozemku parc. č. 647 ost. pl. o výměře 1 497 m2 v k.ú. Újezd u Mohelnice, obec
Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace do vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a.s., IČ: 60793015, za kupní cenu
ve výši 36 255,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
v minimální výši 4 500,- Kč a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/21/2012

Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Jarcová z vlastnictví
Olomouckého
kraje,
z hospodaření
Střední
školy
elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114, do
vlastnictví pana Jana Orlity.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/21/2011, bod 2. 5., ze dne 22. 9. 2011 ve
věci odprodeje části pozemku o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Jarcová, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114, do
vlastnictví pana Jana Orlity z důvodu změny výměry odprodávané nemovitosti.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odprodej části pozemku parc. č. 895/20 trvalý travní porost o výměře 113 m2, dle geometrického
plánu č. 644 – 8/2011 ze dne 18. 10. 2011 pozemek parc. č. 895/34 trvalý travní porost o výměře
113 m2, v k.ú. a obci Jarcová z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114, do vlastnictví pana Jana Orlity za kupní cenu
ve výši 226,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva,
minimálně ve výši 600,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/22/2012

Odprodej pozemků v k. ú. Rájec u Zábřeha, obec Rájec
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic a
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dálnic, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství
silnic a dálnic ČR.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odprodej pozemků parc. č. 1354/1 ostatní plocha o výměře 639 m2 a parc. č. 1414/2 ostatní
plocha o výměře 1 485 m2, oba v k. ú. Rájec u Zábřeha, obec Rájec z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za kupní cenu v celkové výši 148 680,- Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/23/2012

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Určice – úhrada ušlých
úroků a dohoda o narovnání.

doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
s úhradou částky 2 210,- Kč manželům Barboře a Jindřichovi Skácelovým jako finanční
kompenzaci ušlých úroků za období od 20. 9. 2011 do 22. 12. 2011 z částky 510 200,- Kč
úročené ročním úrokem 2 %, a schválit uzavření dohody o narovnání mezi Olomouckým krajem a
manželi Barborou a Jindřichem Skácelovými za podmínek dle důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/24/2012

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. a obci Lesnice z vlastnictví
Olomouckého kraje, do vlastnictví obce Lesnice.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod pozemku parc. č. 529/3 ost. pl. o výměře 3 013 m2 v k.ú. a obci Lesnice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Lesnice, IČ: 00302872. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/25/2012

Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Želechovice u
Uničova, obec Želechovice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace do vlastnictví obce Želechovice.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1142 ost. pl. o celkové výměře 2 503 m2, dle
geometrického plánu č. 165 –325/2011 ze dne 3. 11. 2011 pozemky parc. č. 1142/2 ost. pl. o
výměře 1 996 m2, parc. č. 1142/3 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 1142/4 ost. pl. o výměře 455
m2 a parc. č. 1142/5 ost. pl. o výměře 35 m2, vše v k.ú. Želechovice u Uničova, obec
Želechovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Želechovice, IČ: 00635766. 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/30/26/2012

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Kunčice pod Králickým
Sněžníkem, obec Staré Město z vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví města Staré Město.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 213/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 48 m2 v k.ú.
Kunčice pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Staré Město, IČ: 00303364. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/27/2012

Uzavření darovací smlouvy na přívodní vodovod – DN 150 z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního
města Olomouce.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod přívodního vodovodu – DN 150 z tvárné litiny v délce 137, 4 m, který se
nachází v pozemcích parc. č. 527/4 ost. pl., parc. č. 343/2 ost. pl. a parc. č. 527/5 ost. pl., vše
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města
Olomouce IČ: 00299308.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/28/2012

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do
vlastnictví Olomouckého kraje.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1915/26 ost. pl. o výměře 183 m2, dle
geometrického plánu č. 1804-203/2010 ze dne 16. 7. 2010 pozemek parc. č. 1915/29 ost.
pl. o výměře 183 m2 a části pozemku parc. č. 1916/43 ost. pl. o výměře 491 m2, dle
geometrického plánu č. 1804-203/2010 ze dne 16. 7. 2010 pozemek parc. č. 1916/54 ost.
pl. o výměře 491 m2, oba v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, 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/30/29/2012

Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. a obci Malé Hradisko,
zastavěných krajskou silnicí č. II/150, do vlastnictví
Olomouckého kraje.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1360/4 ost. pl. o výměře 44 m2, dle geometrického
plánu č. 191-856/2011 ze dne 17. 10. 2011 pozemek parc. č. 1357/4 ost. pl. o výměře 44 m2,
v k.ú. a obci Malé Hradisko z vlastnictví obce Malé Hradisko, IČ: 00288454, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
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/30/30/2012

Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. Petříkov u Branné,
obec Ostružná z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 59 ost. pl. o výměře 116 m2, dle geometrického
plánu č. 373-158/2011 ze dne 14. 10. 2011 pozemky parc. č. 59/2 ost. pl. o výměře 85 m2
a parc. č. 59/3 ost. pl. o výměře 31 m2, oba v k.ú. Petříkov u Branné, obec Ostružná z
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vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 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/30/31/2012

Bezúplatná nabytí části pozemku v k.ú. a obci Čechy pod
Kosířem z vlastnictví obce Čechy pod Kosířem do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Vlastivědného muzea
v Olomouci.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1623 ost. pl. o výměře 861 m2, dle geometrického
plánu č. 269-943/2011 ze dne 29. 11. 2011 pozemek parc. č. 1625/5 ost. pl. o výměře 861 m2
v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví obce Čechy pod Kosířem, IČ: 00288128, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci. 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/30/32/2012

Svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

svěření id. 1/2 pozemku parc. č. 2719 ost. pl. o výměře 17 m2 v k.ú. a obci Velké Losiny,
pozemků parc. č. 872/2 ost. pl. o výměře 230 m2, parc. č. 872/3 ost. pl. o výměře 2 076 m2,
parc. č. 872/4 ost. pl. o výměře 2 003 m2, parc. č. 873/4 ost. pl. o výměře 2 776 m2, parc.
č. 873/8 ost. pl. o výměře 1 453 m2, parc. č. 874/4 ost. pl. o výměře 3 287 m2, parc. č.
876/6 ost. pl. o výměře 114 m2, vše v k.ú. Bukovice u Velkých Losin, obec Velké Losiny, id.
1/2 pozemku parc. č. 285 ost. pl. o výměře 19 m2 a pozemků parc. č. 286 ost. pl. o výměře
122 m2, parc. č. 288 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 320 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č.
321 ost. pl. o výměře 53 m2, parc. č. 379 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 380 ost. pl. o
výměře 75 m2, vše v k.ú. a obci Skřípov, pozemku parc. č. 1399/14 ost. pl. o výměře 42 m2
v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou a pozemků parc. č. 928/35 ost. pl. o
výměře 274 m2 a parc. č. 928/53 ost. pl. o výměře 10 m2, oba v k.ú. Charváty, obec
Charváty do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
s účinností od 1. 2. 2012.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/30/33/2012 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne
20.12. 2011 a 10. 1. 2012 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 6.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 16. 1. 2012

Mgr. Dalibor Horák
předseda komise
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