Usnesení č. 32 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 26. 3. 2012

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/32/1/2012Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Velké Kunětice,
dotčených stavbou „Most ev. č. 457 – 021 Velké Kunětice“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit:

kraje

dopooručit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. st. 79 zast. pl. o výměře 77 m2, dle geometrického
plánu č. 331 – 236/2011 ze dne 10. 2. 2012 pozemek parc. č. 1398/5 ost. pl. o výměře 77 m2,
částí pozemku parc. č. 2/2 ost. pl. o celkové výměře 21 m2, dle geometrického plánu č.
324 – 217/2011 ze dne 8. 12. 2011 pozemky parc. č. 1441/2 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č.
1412/4 vodní plocha o výměře 4 m2, částí pozemku parc. č. 1402/2 ost. pl. o celkové výměře 66
m2, dle geometrického plánu č. 324 – 217/2011 ze dne 8. 12. 2011 pozemky parc. č. 1402/23
ost. pl. o výměře 65 m2 a parc. č. 1398/3 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. a obci Velké Kunětice,
vše z vlastnictví obce Velké Kunětice, IČ: 00635952, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odkoupení částí pozemku parc. č. 1195/2 trvalý travní porost o celkové výměře 41 m2, dle
geometrického plánu č. 324 –217/2011 ze dne 8. 12. 2011 pozemky parc. č. 1441/1 ost. pl. o
výměře 36 m2 a parc. č. 1412/3 vodní plocha o výměře 5 m2, v k.ú. a obci Velké Kunětice
z vlastnictví paní Veroniky Stehlíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu stanovenou
v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. 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.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit:
uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na budoucí směnu částí pozemku parc. č.
2/2 ost. pl. o celkové výměře 21 m2, dle geometrického plánu č. 324 – 217/2011 ze dne
8. 12. 2011 pozemky parc. č. 1441/2 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 1412/4 vodní plocha
o výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 1195/2 trvalý travní porost o výměře 5 m2, dle
geometrického plánu č. 324 –217/2011 ze dne 8. 12. 2011 pozemek parc. č. 1412/3 vodní
plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. a obci Velké Kunětice, vše v budoucím vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace (nyní ve vlastnictví obce Velké Kunětice a paní Veroniky Stehlíkové), za části
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pozemku parc. č. 1412/1 vodní plocha o celkové výměře 31 m2, dle geometrického plánu č.
324 – 217/2011 ze dne 8. 12. 2011 pozemky parc. č. 1441/3 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č.
1398/4 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 1402/24 ost. pl. o výměře 11 m2, vše v k.ú. a obci
Velké Kunětice, vše ve vlastnictví ČR – Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021.
Olomoucký kraj uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným
dílem.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/2/2012

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Určice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Centra sociálních služeb
Prostějov, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Určice.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit:
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č. p. 77, Určice, objekt k bydlení na pozemku parc. č.
5 (bývalá budova ergoterapie a bývalá budova centra sociálních služeb), pozemky parc. č. 5 zast.
plocha o výměře 653 m2 a parc. č. 6 ost. pl. o výměře 300 m2, vše v k.ú. a obci Určice se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejšími stavbami (bývalá márnice a dřevěná kůlna),
venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Určice za kupní
cenu ve výši 753 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva, minimálně ve výši 9 200,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/3/2012Majetkoprávní vypořádání pozemků,
stavbou „Silnice III/4353 Velký Týnec –průtah“.

dotčených

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit:
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 32/1 ost. pl. o celkové
výměře 3 341 m2, dle geometrického plánu č. 999 – 148/2011 ze dne 12. 11. 2011 pozemek
parc. č. 32/1 díl „t“ o výměře 175 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 14 ost. pl. o celkové
výměře 8 950 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „v“ o výměře 76 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 30 ost. pl. o výměře 143 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „a1“o výměře 535 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 31/1 travní porost o výměře 1 049 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „x“
o výměře 333 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 33 travní porost o výměře 1 116 m2,
pozemek parc. č. 32/1 díl „b1“ o výměře 119 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 35 travní
porost o výměře 860 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „z“ o výměře 61 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 37 ost. pl. o výměře 1 069 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „y“ o výměře 8 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 59 ost. pl. o výměře 981 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „m“ o
výměře 11 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 232/1 ost. pl. o výměře 436 m2, pozemky
parc. č. 32/1 díl „l“ o výměře 6 m2, parc .č. 32/1 díl „p“ o výměře 52 m2, parc. č. 32/1 díl „s“ o
výměře 92 m2, parc. č. 32/1 díl „u“ o výměře 56 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 293
ost. pl. o výměře 3 611 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „r“ o výměře 18 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 294 zahrada o výměře 223 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „d1“ o výměře 101
m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1727 ost. pl. o výměře 1 768 m2, pozemek parc. č. 32/1
díl „c1“ o výměře 59 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1728 ost. pl. o výměře 12 855 m2,
pozemek parc. č. 32/1 díl „f1“ o výměře 928 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1779 ost.
pl. o výměře 958 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „e1“ o výměře 40 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 1862 ost. pl. o výměře 1 686 m2, pozemek parc. č. 32/1 díl „g1“ o výměře 611
m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1947 ost. pl. o výměře 985 m2, pozemek parc. č. 32/1
díl „w“ o výměře 60 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1988 ost. pl. o výměře 11 967 m2,
části pozemku parc. č. 230 ost. pl. o celkové výměře 84 m2 a část pozemku parc. č. 801/1 ost. pl.
o výměře 60 m2, dle geometrického plánu č. 999 – 148/2011 ze dne 12. 11. 2011 pozemky parc.
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č. 230 díl „c“ o výměře 59 m2, parc. č. 230 díl „h1“ o výměře 25 m2 a parc. č. 801/1 díl „b“ o
výměře 60 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 220 ost. pl. o výměře 662 m2, část
pozemku parc. č. 230 ost. pl. o výměře 78 m2, dle geometrického plánu č. 999 – 148/2011 ze
dne 12. 11. 2011 pozemek parc. č. 230 díl“ i1“ o výměře 78 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 231 ost. pl. o výměře 2 320 m2, části pozemku parc. č. 801/1 ost. pl. o celkové výměře 6
m2, dle geometrického plánu č. 999 – 148/2011 ze dne 12. 11. 2011 pozemky parc. č. 801/7 ost.
pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 801/8 ost. pl. o výměře 5 m2, pozemky parc. č. 801/2 orná půda o
výměře 836 m2 a parc. č. 1470/2 orná půda o výměře 866 m2, vše v k.ú. a obci Velký Týnec, a
pozemku parc. č. 353 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Vsisko, obec Velký Týnec, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Velký Týnec, IČ: 00299669, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 14 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 232/1
ost. pl. o celkové výměře 8 m2 a parc. č. 293 ost. pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č.
999 – 148/2011 ze dne 12. 11. 2011 pozemky parc. č. 14 díl „o“ o výměře 11 m2, parc. č. 232/1
díl „k1“ o výměře 2 m2, parc. č. 232/1 díl „n“ o výměře 6 m2 a parc. č. 293 díl „k“ o výměře 1 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 32/1 ost. pl. o výměře 8 546 m2, části pozemku parc. č.
1140 ost. pl. o výměře 112 m2, dle geometrického plánu č. 999 – 148/2011 ze dne 12. 11. 2011
pozemek parc. č. 1140 díl „a“ o výměře 112 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 801/1 ost.
pl. o výměře 22 300 m2, části pozemku parc. č. 231 ost. pl. o výměře 4 m2, dle geometrického
plánu č. 999 – 148/2011 ze dne 12. 11. 2011 pozemek díl „e“ o výměře 4 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 230 ost. pl. o výměře 769 m2, pozemku parc. č. 32/8 ost. pl. o výměře 12 m2,
parc. č. 1273/6 ost. pl. o výměře 15 m2 a parc. č. 1273/28 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k.ú. a
obci Velký Týnec, vše z vlastnictví obce Velký Týnec, IČ: 00299669, 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.
záměr Olomouckého kraje směnit část pozemku parc. č. 32/1 ost. pl. o výměře 12 m2, dle
geometrického plánu č. 999 – 148/2011 ze dne 12. 11. 2011 pozemek parc. č. 32/1 díl „j“ o
výměře 12 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 153/1 vodní plocha o výměře 17 205 m2,
v k.ú. a obci Velký Týnec, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za část pozemku parc. č. 153/1 vodní plocha o
výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 999 – 148/2011 ze dne 12. 11. 2011 pozemek parc. č.
153/1 díl „g“ o výměře 11 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 230 ost. pl. o výměře 769 m2,
v k.ú. a obci Velký Týnec ve vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013. Povodí Moravy,
s. p. uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/4/2012Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Hrabová u
Dubicka, obec Hrabová z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Hrabová.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 827/1 ost. pl. o celkové
výměře 47 m2, dle geometrického plánu č. 425 – 224/2011 ze dne 29. 4. 2011 část pozemku
parc. č. 827/1 díl „b“ o výměře 46 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1139 vodní plocha o
výměře 5 993 m2, a část pozemku parc. č. 827/1 díl „c“ o výměře 1 m2, který je sloučen do
pozemku parc. č. 857/26 ost. pl. o výměře 123 m2, vše v k.ú. Hrabová u Dubicka, obec Hrabová,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hrabová, IČ: 00636061. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/5/2012 Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. a obci
Partutovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Partutovice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1332/1 ost. pl., pozemky
parc. č. 1332/3 ost. pl. o výměře 47 m2, parc. č. 1334/3 ost. pl. o výměře 632 m2, parc. č. 1385/3
zahrada o výměře 595 m2 a parc. č. 1385/4 lesní pozemek o výměře 524 m2, vše v k.ú. a obci
Partutovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Partutovice, IČ: 00301701, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 165/3 trvalý travní porost o
výměře 182 m2, parc. č. 1261/4 trvalý travní porost o výměře 283 m2 a parc. č. 1332/5 ost. pl. o
výměře 54 m2, vše v k.ú. a obci Partutovice, vše z vlastnictví obce Partutovice, IČ: 00301701, 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/6/2012 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú. Líšná u
Přerova, obec Líšná mezi Olomouckým krajem a obcí Líšná.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 136 zahrada o výměře cca
26 m2 v k.ú. Líšná u Přerova, obec Líšná z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Líšná, IČ: 00636355, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1235 ost. pl.
v k.ú. Líšná u Přerova, obec Líšná (část pod silnicí č. III/01861) z vlastnictví obce Líšná, IČ:
00636355, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/7/2012 Odprodej pozemku v k.ú. Nová Dědina u Konice, obec Konice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného
jmění manželů Ivy a Ing. Stanislava Vrbových.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 629/58 ost. pl. o výměře
276 m2 v k.ú. Nová Dědina u Konice, obec Konice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného
jmění manželů Ivy a Ing. Stanislava Vrbových 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. V
případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty,
bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
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Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/8/2012 Odprodej částí pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, do vlastnictví
pana Stanislava Dolečka.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat části pozemků parc. č. 452 zast. pl. a nádvoří o výměře
13 m2 a parc. č. 453/1 ost. pl. o výměře 44 m2, dle geometrického plánu č. 4889-174/2011
ze dne 2. 11. 2011 části pozemků parc. č. 452 díl „a“ o výměře 13 m2 a parc. č. 453/1 díl „b“
o výměře 44 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 453/5 ost. pl. o celkové výměře 58
m2 (rozdíl + 1 m2 vznikl zaokrouhlením výměr v geometrickém plánu), vše v k.ú. Zábřeh na
Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, do vlastnictví pana Stanislava Dolečka, 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. V případě, že příjem z prodeje předmětných
nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o
příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/9/2012Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví města Hranice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 2463/1 ost. pl. o výměře
677 m2 a parc. č. 2480/4 ost. pl. o výměře 96 m2, dle geometrického plánu č. 3945-1214/2012 ze
dne 28. 2. 2012 pozemky parc. č. 2463/6 ost. pl. o výměře 554 m2, parc. č. 2463/7 ost. pl. o
výměře 123 m2 a parc. č. 2480/5 ost. pl. o výměře 96 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Hranice, IČ: 00301311. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/10/2012 Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Olomouc.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 79/3 ost. pl. o výměře 14
m2, dle geometrického plánu č. 1121-116/2011 ze dne 28. 11. 2011 část pozemku parc. č. 79/3
díl „a“ o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 79/28 ost. pl. o celkové výměře
1 181 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouc, IČ: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/32/11/2012

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú.
Drahanovice pod krajskou silnicí č. III/4489.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Ludéřov,

obec

Zastupitelstvu

odkoupení částí pozemků v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice, zastavěných krajskou silnicí
č. III/4489, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje UZ/15/24/2010 ze dne 28. 6. 2010, dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 689/32 ost. pl. o výměře 74 m2, dle geometrického
plánu č. 245-402/2010 ze dne 27. 1. 2012 pozemek parc. č. 689/74 ost. pl. o výměře 74 m2 v k.ú.
Ludéřov, obec Drahanovice, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, 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.
bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 689/40 ost. pl. o výměře 44 m2, dle geometrického
plánu č. 245-402/2010 ze dne 27. 1. 2012 pozemek parc. č. 689/66 ost. pl. o výměře 44 m2 v k.ú.
Ludéřov, obec Drahanovice, z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky,
IČ: 45797072, 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.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 689/25 ost. pl. o výměře 4 m2 a
části pozemků parc. č. 689/3 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 689/16 ost. pl. o výměře 213 m2,
parc. č. 689/19 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 689/20 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 689/27 ost.
pl. o výměře 410 m2, parc. č. 689/29 ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 689/35 ost. pl. o výměře 77
m2, parc. č. 689/41 ost. pl. o výměře 132 m2 a parc. č. 1147 ost. pl. o výměře 47 m2, dle
geometrického plánu č. 245-402/2010 ze dne 27. 1. 2012 pozemky parc. č. 689/20 ost. pl. o
výměře 12 m2, parc. č. 689/25 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 689/29 ost. pl. o výměře 609 m2,
parc. č. 689/35 ost. pl. o výměře 77 m2, parc. č. 689/41 ost. pl. o výměře 131 m2, parc. č. 689/52
ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 689/63 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 689/64 ost. pl. o výměře
47 m2 a parc. č. 689/80 ost. pl. o výměře 61 m2, vše v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví obce Drahanovice, IČ:00298841, za podmínky, že současně bude
realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 689/5 ost. pl. o výměře 790 m2, parc. č.
689/7 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 689/10 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 689/26 ost. pl. o
výměře 140 m2, parc. č. 689/37 ost. pl. o výměre 212 m2, parc. č. 689/38 ost. pl. o výměře 210
m2 a parc. č. 1033/1 ost. pl. o výměře 147 m2, dle geometrického plánu č. 245-402/2010 ze dne
27. 1. 2012 pozemky parc. č. 689/5 ost. pl o výměře 965 m2, parc. č. 689/37 ost. pl. o výměře
422 m2, parc. č. 689/77 ost. pl. o výměře 23 m2, parc. č. 689/78 ost. pl. o výměře 116 m2, parc.
č. 689/79 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 689/81 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. Ludéřov, obec
Drahanovice, vše z vlastnictví obce Drahanovice, IČ: 00298841, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/12/2012 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku v
k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem
jako povinným z věcného břemene a Římskokatolickou
akademickou farností Olomouc jako oprávněným z věcného
břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
OMP/BVB/253/2006/SD, uzavřené dne 1. 12. 2006 mezi Arcibiskupstvím olomouckým jako
budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako budoucím povinným
z věcného břemene z důvodu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s jiným subjektem.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. st. 216/1 zast. pl. v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, spočívajícího v právu uložení vodovodní a kanalizační přípojky
v předmětném pozemku a v právu vstupovat na předmětný pozemek za účelem položení, odečtu
a údržby předmětných přípojek, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 1127 – 97/2011 ze
dne 12. 1. 2012, mezi Římskokatolickou akademickou farností Olomouc, IČ: 64124789, jako
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 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. Oprávněný
z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně
správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/13/2012 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku
v k.ú. Hejčín, 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 část pozemku parc. č. 527/4 ost. pl. v k.ú.
Hejčín, obec Olomouc, spočívajícího v právu v právu umístění a provozování přívodního
vodovodu v části předmětného pozemku, v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek
v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení,
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 562 – 3/2012 ze dne 13. 2. 2012, mezi
Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a statutárním městem Olomouc, IČ:
00299308, jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně
a na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/14/2012 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku
v k.ú. a obci Lutín mezi Olomouckým krajem jako povinným
z věcného břemene a společností SMP Net, s.r.o. jako oprávněným z
věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 212/15 ost. pl. v k.ú. a
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obci Lutín, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Sigmundovy střední školy
strojírenské, Lutín, spočívajícího v právu umístění a provozování plynárenského zařízení a to
VTL plynovodu, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v (na)
předmětném pozemku 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. 437–699/2009 ze dne 8. 1. 2010, mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, jako oprávněným
z věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši 2 200,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou
sazbu DPH. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene
uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku
k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/15/2012

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k částem pozemků
v k.ú. a obci Moravský Beroun mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcného břemene a městem Moravský Beroun jako
oprávněným z věcného břemene.

doporučuje Radě Olomouckého kraje revokovat
usnesení č. UR/81/21/2012 bod 4. ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
části pozemků parc. č. 188 ost. pl., parc. č. 190 ost. pl. a parc. č. 193/1 ost. pl., vše v k.ú. a
obci Moravský Beroun v budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, spočívajícího v právu
vedení a užívání kanalizační stoky a vodovodního řadu v předmětných pozemcích a v právu
vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo
odstraňováním předmětných sítí mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a městem Moravský Beroun jako oprávněným z věcného břemene, a to z důvodu
změny rozsahu pozemků dotčených předmětným věcným břemenem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 188 ost. pl. a parc.
č. 193/1 ost. pl., vše v k.ú. a obci Moravský Beroun v budoucím vlastnictví Olomouckého
kraje (doposud ve vlastnictví města Moravský Beroun) a na části pozemků parc. č. 231 ost.
pl. a parc. č. 234/1 ost. pl., vše v k.ú. a obci Moravský Beroun ve vlastnictví Olomouckého
kraje, spočívajícího v právu vedení a užívání kanalizační stoky v předmětných pozemcích
a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou,
změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č.
1217-183/2011 ze dne 19. 12. 2011 mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a městem Moravský Beroun, IČ: 00296244, 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 včetně správního
poplatku k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného
břemene bude uzavřena současně s kupní smlouvou na odkoupení předmětných nemovitostí
do vlastnictví Olomouckého kraje.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 188 ost. pl., parc.
č. 190 ost. pl. a parc. č. 193/1 ost. pl., vše v k.ú. a obci Moravský Beroun v budoucím
vlastnictví Olomouckého kraje (doposud ve vlastnictví města Moravský Beroun),
spočívajícího v právu vedení a užívání vodovodního řadu v předmětných pozemcích
a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou,
změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č.
1216-183/2011 ze dne 19. 12. 2011 mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a městem Moravský Beroun, IČ: 00296244, jako oprávněným z věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného
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břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního
poplatku k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného
břemene bude uzavřena současně s kupní smlouvou na odkoupení předmětných nemovitostí
do vlastnictví Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/16/2012

Revokace - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
budoucí odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Šternberk mezi
městem Šternberk jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím a uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Šternberkem
jako budoucím povinným z věcného břemene a Olomouckým
krajem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene.

doporučuje Radě Olomouckého kraje revokovat
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/85/37/2012, body 3. 3. a 4., ze dne 6. 3. 2012 ve věci
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku v k.ú. a obci
Šternberk a ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na část
pozemku v k.ú. a obci Šumperk z důvodu jiné formy majetkoprávního vypořádání pozemku parc.
č. 1063/2 ost. pl. v k.ú. a obci Šternberk.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/17/2012

Odkoupení spoluvlastnického podílu Ing. Stanislava Hlavinky
(id. 1/2) k pozemku v k.ú. a obci Uhřičice 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 ve zjednodušené
evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) parc. č. 765/1 o výměře
400 m2, dle geometrického plánu č. 210 –631/2009 ze dne 10. 12. 2010 pozemek parc. č.
1067/11 ost. pl. o výměře 400 m2, v k.ú. a obci Uhřičice parc. č. 1892/26 ost. pl. o výměře 60
m2 v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví Ing. Stanislava Hlavinky do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
ve výši 10 000,- 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/18/2012

Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Drahanovice, zastavěného
krajskou silnicí č. II/448, 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. 773/54 ost. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Drahanovice
z podílového spoluvlastnictví Mgr. Veroniky Svátkové (id. 1/4), pana Oldřicha Svátka (id. 1/2) a
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pana Josefa Svátka (id. 1/4) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/15/24/2010 ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/19/2012

Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou
„Rekonstrukce mostu ev. č. 4499 – 4 za obcí Mladeč“.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 460/1 lesní pozemek o výměře 34 m2 a části pozemku parc. č.
462/9 ost. pl. o výměře 153 m2, dle geometrického plánu č. 332 – 64/2009 ze dne 10. 12. 2009
pozemky parc. č. 460/5 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 462/13 ost. pl. o výměře 153 m2, vše
v k.ú. a obci Mladeč, vše z vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, za kupní cenu 13 090,- 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/20/2012

Odkoupení části pozemku, dotčeného stavbou „Rekonstrukce
silnice II/433 a III/4335 v k.ú. Němčice nad Hanou“, z vlastnictví
společnosti inex invest s.r.o. do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.

navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit
Olomouckého kraje nevyhovět žádosti

Zastupitelstvu

společnosti inex invest s.r.o., IČ: 27596371, o navýšení kupní ceny za odkoupení části pozemku
parc. č. st. 309 zast. pl. o výměře 279 m2, dle geometrického plánu č. 570 – 798/2010 ze dne
10. 12. 2010 pozemek parc. č. 3712/11 ost. pl. o výměře 279 m2, v k.ú. a obci Němčice nad
Hanou z důvodu schválených obecných postupů při realizaci výkupů pozemků, dotčených
investičními akcemi Olomouckého kraje, z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, a o případnou
směnu části předmětného pozemku v k.ú. a obci Němčice nad Hanou, jelikož Olomoucký kraj
nemá ve svém vlastnictví pozemek vhodný k realizaci požadované směny.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/21/2012

Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Hraničné Petrovice,
dotčené stavbou „Rekonstrukce mostu ev. č. 44443 – 4 za obcí
Jívová“ z vlastnictví pana Ludvíka Peška do vlastnictví
Olomouckého kraje.

zastavuje
projednávání záležitosti odkoupení části pozemku parc. č. 1194 orná půda o výměře 5 m2, dle
geometrického plánu č. 126 – 24/2008 ze dne 15. 4. 2008 pozemek parc. č. 1194/4 ost. pl. o
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výměře 5 m2, v k.ú. a obci Hraničné Petrovice z vlastnictví pana Ludvíka Peška do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
z důvodu nezájmu pana Peška o realizaci předmětné záležitosti.

Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/22/2012

Revokace - odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Uničov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domu dětí a
mládeže Vila Tereza, Uničov, do vlastnictví Střední odborné
školy, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/16/2010, bod 3. 6., ze dne 11. 3. 2010
ve věci odprodeje nemovitostí v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Domu dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov, do vlastnictví Střední odborné
školy, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o., IČ: 25370006, a to z ekonomických důvodů žadatele.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/23/2012

Převod nemovitostí v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
z hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci.

bere na vědomí
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/24/2012

Uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na část pozemku v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem
jako budoucím povinným z věcného břemene a společností
ČEZ Distribuce, a. s. jako budoucím oprávněným z věcného
břemene.

doporučuje Radě Olomouckého kraje
vzít sdělení Ministerstva kultury ČR ve věci nemovitostí v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/25/2012

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
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod pozemků parc. č. 872/6 ost. pl. o výměře 11 m2 a parc. č. 872/7 ost. pl.
o výměře 9 m2, oba v k.ú. Bukovice u Velkých Losin, obec Velké Losiny, z vlastnictví
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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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/26/2012

Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střediska
sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/29/2010, bod 3.13 ze dne
13. 12. 2010 ve věci uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. S –
2008/1363/OMP ze dne 11. 7. 2008, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308,
jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným, jehož obsahem
mělo být prodloužení termínu pro uzavření řádné darovací smlouvy do 31. 12. 2011, a to
z důvodu nepotřebnosti uzavření dodatku.
schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 619/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu
č. 1772-35/2011 ze dne 15. 6. 2011 pozemku parc. č. 619/3 ostatní plocha o výměře 27 m2
v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ:
00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střediska sociální prevence
Olomouc, 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/27/2012

Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. a obci Vikýřovice
z vlastnictví obce Vikýřovice do vlastnictví Olomouckého kraje.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 738 ost. pl. o výměře 94 m2, dle geometrického plánu č.
993-186/2010 ze dne 22. 8. 2010 část pozemku parc. č. 738 díl „a“ o výměře 94 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 736 zast. pl. o celkové výměře 3 306 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice,
z vlastnictví obce Vikýřovice, IČ: 00635898, 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/28/2012

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Javoříčko, obec Luká
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 pozemků parc. č. 136/2 ost. pl. o výměře 1 348 m2, parc. č. 136/3 ost. pl.
o výměře 377 m2, parc. č. 136/13 ost. pl. o výměře 15 434 m2, parc. č. 138/3 ost. pl. o
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výměře 6 100 m2 a části pozemku parc. č. 136/5 ost. pl. o výměře cca 1 200 m2, vše v k.ú.
Javoříčko, obec Luká, vše z 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/29/2012

Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. a obci Uničov
z vlastnictví města Uničova do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/27/2009, bod 2. 1., ze dne
29. 6. 2009 ve věci nabytí částí pozemků v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví města Uničova do
vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu přepracování geometrického plánu.
schválit bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2288/8 ost. pl. o výměře 83 m2, parc. č. 439
ost. pl. o výměře 79 m2 a parc. č. 2259/1 ost. pl. o výměře 84 m2, dle geometrického plánu č.
1841 – 502/2011 ze dne 5. 12. 2011 pozemky parc. č. 2288/8 díly „b+c“ o výměře 83 m2, parc. č.
439 díl „a“ o výměře 79 m2 a parc. č. 2259/1 díl „d“ o výměře 84 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 2288/2 ost. pl. o výměře 5 088 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, vše z vlastnictví
města Uničova, IČ: 00299634, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/30/2012

Svěření pozemku v k.ú. a obci Jeseník do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
svěření pozemků parc. č. 2713/6 ost. pl. o výměře 166 m2 a parc. č. 2713/10 ost. pl. o
výměře 199 m2, oba v k.ú. a obci Jeseník do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace s účinností od 1. 5. 2012.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/32/31/2012 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané dne
6. 3. 2012 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 12.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 26. 3. 2012

Mgr. Dalibor Horák
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předseda komise
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