Usnesení č. 33 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 30. 4. 2012

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/33/1/2012 Odprodej, popř. bezúplatný převod pozemků v k.ú. a obci Kojetín z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia Jana
Blahoslava a Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemky parc. č. st. 2191 zast. pl. a nádvoří o výměře
336 m2, parc. č. st. 2192 zast. pl. a nádvoří o výměře 810 m2, parc. č. st. 2193 zast. pl. a
nádvoří o výměře 598 m2, parc. č. st. 2194 zast. pl. a nádvoří o výměře 428 m2, parc. č. st.
2195 zast. pl. a nádvoří o výměře 198 m2, parc. č. st. 2197 zast. pl. a nádvoří o výměře 610
m2 a část pozemku parc. č. 373/2 ost. pl. o výměře cca 7 593 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia Jana Blahoslava a Střední
pedagogické školy, Přerov, Denisova 3, do vlastnictví občanského sdružení Junák – svaz
skautů a skautek ČR, IČ: 00409430, za kupní cenu ve výši 200 000,- Kč. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

nevyhovět žádosti města Kojetína o bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 2191 zast. pl. a
nádvoří o výměře 336 m2, parc. č. st. 2192 zast. pl. a nádvoří o výměře 810 m2, parc. č. st.
2193 zast. pl. a nádvoří o výměře 598 m2, parc. č. st. 2194 zast. pl. a nádvoří o výměře 428
m2, parc. č. st. 2195 zast. pl. a nádvoří o výměře 198 m2, parc. č. st. 2197 zast. pl. a
nádvoří o výměře 610 m2 a parc. č. 373/2 ost. pl. o výměře 7 617 m2, vše v k.ú. a obci
Kojetín, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia Jana Blahoslava a
Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3, do vlastnictví města Kojetína, IČ:
00301370, z důvodu jejich odprodeje jiným zájemcům.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/2/2012 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Žešov, obec Prostějov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Prostějova.
zastavuje
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projednávání záležitosti bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 418/1 ost. pl. o výměře 233
m2 a části pozemku parc. č. 421/1 ost. pl. o výměře 1 062 m2, dle geometrického plánu č. 153 –
4/2012 ze dne 30. 1. 2012 pozemky parc. č. 418/5 ost. pl. o výměře 233 m2 a parc. č. 421/3 ost.
pl. o výměře 1 062 m2, vše v k.ú. Žešov, obec Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Prostějova, IČ: 00288659, z důvodu jiného způsobu majetkoprávního
vypořádání předmětných pozemků.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/3/2012

Majetkoprávní vypořádání
Šumvald - Břevenec“.

stavby

„Silnice

II/446,

III/44629

souhlasí
s navrženým postupem ve věcech majetkoprávního vypořádání předmětných nemovitostí v k.ú.
Břevenec a v k.ú. Šumvald mezi Olomouckým krajem a obcí Šumvald a mezi Olomouckým
krajem a Lesy České republiky, s.p.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/4/2012Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi Olomouckým
krajem a obcí Milenov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1958/1 ost. pl. o
výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 438 – 1225/2012 části pozemku parc. č. 1958/1
díly „a + d“ o výměře 10 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1958/4 ost. pl. o
výměře 470 m2, část pozemku parc. č. 1958/1 ost. pl. o výměře 691 m2, dle geometrického
plánu č. 438 – 1225/2012 pozemek parc. č. 1958/1 díl „f“ o výměře 691 m2, který je sloučen
do pozemku parc. č. 1958/5 ost. pl. o celkové výměře 838 m2, vše v k.ú. a obci Milenov, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace do vlastnictví obce Milenov, IČ: 00301582, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1958/4 ost. pl. o
výměře 169 m2, dle geometrického plánu č. 438 – 1225/2012 pozemek parc. č. 1958/4 díl
„c“ o výměře 169 m2, v k.ú. a obci Milenov, vše z vlastnictví obce Milenov, IČ: 00301582,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí rovným dílem.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/5/2012 Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí v k.ú. Dětkovice u
Prostějova, obec Dětkovice mezi Olomouckým krajem a obcí
Dětkovice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 1263/3 ost. pl. o výměře
3 238 m2 a parc. č. 2155 ost. pl. o výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 237-168/2010 ze
dne 31. 8. 2011 pozemky parc. č. 1263/7 ost. pl. o výměře 934 m2, parc. č. 1263/8 ost. pl. o
výměře 168 m2, parc. č. 1263/9 ost. pl. o výměře 158 m2, části pozemků parc. č. 1263/3 díl „e“ o
výměře 517 m2 a parc. č. 2155 díl „a“ o výměře 8 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
1263/5 ost. pl. o celkové výměře 525 m2 a části pozemků parc. č. 1263/3 díl „f“ o výměře 1 461
m2 a parc. č. 2155 díl „b“ o výměře 4 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1263/6 ost. pl.
o celkové výměře 1 465 m2, vše v k.ú. Dětkovice u Prostějova, obec Dětkovice, vše z vlastnictví
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Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Dětkovice, IČ: 00600008, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 290/1 ost. pl. o výměře 15 m2, dle geometrického plánu
č. 237-168/2010 ze dne 31. 8. 2011 část pozemku parc. č. 290/1 díl „c“ o výměře 15 m2, který je
sloučený do pozemku parc. č. 1263/3 ost. pl. o celkové výměře 3 343 m2 v k.ú. Dětkovice u
Prostějova, obec Dětkovice, z vlastnictví obce Dětkovice, IČ: 00600008, 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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/6/2012Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí
bezúplatný převod pozemních komunikací č. III/37333 a č. III/37334 a
pozemků v k.ú. Ješov a v k.ú. Luká, obec Luká mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a obcí Luká jako budoucím
obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemní komunikaci č. III/37333 Luká – Ješov
v úseku od km staničení 0,000 od křižovatky se silnicí č. II/373 (UZ 2421A135) po km staničení
0,701 konec silnice (UZ 2421A135), včetně veškerých součástí a příslušenství, a pozemek parc.
č. 157/1 ost. pl. o výměře 6 738 m2, vše v k.ú. Ješov, obec Luká, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Luká, IČ: 00299171. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemní komunikaci č. III/37334 v obci Luká
v úseku od km staničení 0,000 od křižovatky se silnicí č. II/373 (UZ 2421A040) po km staničení
0,127 po křižovatku se silnicí č. III/4481 (UZ 2421A134), včetně veškerých součástí a
příslušenství, a část pozemku parc. č. 951/1 ost. pl. o výměře cca 1 200 m, vše v k.ú. a obci
Luká, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Luká, IČ: 00299171. Darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení
předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/7/2012 Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou „Oprava
silnice II/373 Slavětín – Runářov“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 920/2 ost. pl. o výměře 1 608 m2
v k.ú. a obci Luká, budovu bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 82 zastavěná pl. a
nádvoří o výměře 32 m2, pozemky parc. č. st. 82 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2,
parc. č. 45/12 orná půda o výměře 396 m2 a část pozemku parc. č. 136/1 ost. pl. o výměře cca
700 m2, vše v k.ú. Javoříčko, obec Luká, pozemky parc. č. 61/17 orná půda o výměře 30 m2,
parc. č. 61/18 orná půda o výměře 32 m2, parc. č. 61/19 orná půda o výměře 5 m2, parc. č. 68/9
orná půda o výměře 11 m2, parc. č. 68/10 orná půda o výměře 223 m2, parc. č. 74/10 trvalý
travní porost o výměře 6 m2, parc. č. 75/6 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 75/7 ost. pl. o výměře
14 m2, parc. č. 89/8 trvalý travní porost o výměře 110 m2, parc. č. 94/12 orná půda o výměře 8
m2 a parc. č. 94/13 orná půda o výměře 810 m2, vše v k.ú. Veselíčko, obec Luká, části pozemků
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parc. č. 951/1 ost. pl. o výměře 816 m2, parc. č. 920/1 ost. pl. o výměře 688 m2 a parc. č. 905/1
ost. pl. o výměře 426 m2, dle geometrického plánu č. 199-505/2009 ze dne 30. 4. 2010 pozemek
parc. č. 905/16 ost. pl. o výměře 70 m2, část pozemku parc. č. 951/1 díl „h“ o výměře 8 m2, který
je sloučen do pozemku parc. č. 899/1 ost. pl. o celkové výměře 7 961 m2, části pozemku parc. č.
920/1 díl „a1“ o výměře 336 m2 a parc. č. 951/1 díl „m“ o výměře 215 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 899/7 ost. pl. o celkové výměře 4 429 m2, část pozemku parc. č. 951/1 díl „l“ o
výměře 195 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 899/8 ost. pl. o celkové výměře 2 553 m2,
části pozemku parc. č. 951/1 díly „i+j“ o výměře 393 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
899/19 ost. pl. o celkové výměře 1 657 m2, část pozemku parc. č. 905/1 díl „c“ o výměře 310 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 905/17 ost. pl. o celkové výměře 324 m2, část pozemku
parc. č. 905/1 díl „b“ o výměře 46 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 905/18 ost. pl. o
celkové výměře 375 m2, části pozemků parc. č. 920/1 díl „z“ o výměře 352 m2 a parc. č. 951/1 díl
„k“ o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 920/35 ost. pl. o celkové výměře 357
m2, vše v k.ú. a obci Luká, části pozemku parc. č. 152/39 ost. pl. o výměře 578 m2, dle
geometrického plánu č. 66-505/2009 ze dne 13. 2. 2012 pozemky parc. č. 152/40 ost. pl. o
výměře 445 m2 a parc. č. 152/41 ost. pl. o výměře 133 m2, vše v k.ú. Ješov, obec Luká, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Luká, IČ: 00299171, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 905/2 ost. pl. o výměře 1 318 m2, parc. č. 905/14 ost. pl. o
výměře 9 m2, parc. č. 920/10 ost. pl. o výměře 58 m2 a části pozemku parc. č. 899/1 ost. pl. o
výměře cca 250 m2, vše v k.ú. a obci Luká, pozemků parc. č. 152/3 ost. pl. o výměře 281 m2,
parc. č. 152/4 ost. pl. o výměře 62 m2, parc. č. 152/25 ost. pl. o výměře 36 m2, parc. č. 152/26
ost. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 152/28 ost. pl. o výměře 81 m2 a části pozemku parc. č. 152/23
ost. pl. o výměře cca 180 m2, vše v k.ú. Ješov, obec Luká, pozemků parc. č. 558/6 ost. pl. o
výměře 51 m2 a parc. č. 728/48 ost. pl. o výměře 6 m2, oba v k.ú. Savín, obec Litovel (doposud
zapsány na LV pro ČR – právo hospodaření pro MNV Luká), pozemku parc. č. 935/28 ost. pl. o
výměře 239 m2 v k.ú. a obci Luká, pozemku parc. č. 163/9 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú.
Veselíčko, obec Luká, pozemků parc. č. 614/7 ost. pl. o výměře 124 m2 a parc. č. 614/10 ost. pl.
o výměře 47 m2, oba v k.ú. Střemeníčko, obec Luká (doposud zapsány na LV pro ČR – právo
hospodaření pro MNV Luká), částí pozemků parc. č. 905/6 ost. pl. o výměře 5 608 m2, parc. č.
899/1 ost. pl. o výměře 379 m2, parc. č. 899/7 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 899/12 ost. pl. o
výměře 50 m2 a parc. č. 899/19 ost. pl. o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 199505/2009 ze dne 30. 4. 2010 pozemek parc. č. 905/6 ost. pl. o výměře 5 060 m2, část pozemku
parc. č. 905/6 díl „d“ o výměře 548 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 905/15 ost. pl. o
celkové výměře 1 125 m2, části pozemků parc. č. 899/1 díly „o+q“ o výměře 379 m2, parc. č.
899/7 díl „w“ o výměře 28 m2, parc. č. 899/12 díl „u“ o výměře 50 m2, parc. č. 899/19 díly „s+t“ o
výměře 29 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 951/1 ost. pl. o celkové výměře 18 142
m2, vše v k.ú. a obci Luká, vše z vlastnictví obce Luká, IČ: 00299171, 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 bezúplatně převést části pozemku parc. č. 515/1 ost. pl. o výměře 1
219 m2, dle geometrického plánu č. 111-505/2009 ze dne 13. 2. 2012 pozemky parc. č. 515/32
ost. pl. o výměře 262 m2, parc. č. 515/33 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 515/34 ost. pl. o
výměře 35 m2, parc. č. 515/35 ost. pl. o výměře 331 m2, parc. č. 515/36 ost. pl. o výměře 276
m2, parc. č. 515/37 ost. pl. o výměře 27 m2 a parc. č. 515/38 ost. pl. o výměře 195 m2, vše
v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Slavětín,
IČ: 00635332, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků
parc. č. 51/6 trvalý travní porost o výměře 94 m2 a parc. č. st. 63 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 47 m2, dle geometrického plánu č. 111-505/2009 ze dne 13. 2. 2012 části pozemků parc.
č. 51/6 díl „a“ o výměře 94 m2 a parc. č. st. 63 díl „b“ o výměře 47 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 515/39 ost. pl. o celkové výměře 141 m2, vše v k.ú. Slavětín u Litovle, obec
Slavětín, vše z vlastnictví obce Slavětín, IČ: 00635332, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
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hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení částí pozemků parc. č. 101/2 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 101/4 zahrada o
výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 111-1505/2009 ze dne 13. 2. 2012 části pozemků
parc. č. 101/2 díl „c“ o výměře 2 m2 a parc. č. 101/4 díl „d“ o výměře 11 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 515/41 o celkové výměře 13 m2, vše v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín
ze společného jmění manželů Blanky a Jiřího Gottwaldových 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/15/24/2010 ze dne
28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odkoupení části pozemku parc. č. st. 64 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 111-2505/2009 ze dne 13. 2. 2012 pozemek parc. č. 515/40 ost. pl. o
výměře 3 m2 v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín z vlastnictví paní Evy Absolonové 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/15/24/2010 ze dne 28. 6. 2010. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/8/2012 Majetkoprávní vypořádání pozemků, dotčených stavbou „Most ev.
č. 4535 – 3 za obcí Uhelná“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit pozemek parc. č. 1165/4 vodní pl. o výměře 4 m2
v k.ú. a obci Uhelná ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za pozemek parc. č. 2306 ost. pl. o
výměře 60 m2 v k.ú. a obci Uhelná, ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ:
42196451. 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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/9/2012 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej
nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední průmyslové školy Hranice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu bez čp/če, objekt občanské vybavenosti na
pozemku parc. č. st. 770 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 405 m2, pozemek parc. č. st.
770 zastavěná pl. a nádvoří o výměře 405 m2 a část pozemku parc. č. 1906 ost. pl. o
výměře cca 150 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední průmyslové školy Hranice, za minimální kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách, za
podmínky, že nabyvatel vybuduje na své náklady oplocení nemovitostí a samostatné
inženýrské sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nejprve
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej předmětných
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nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od vybudování oplocení a
samostatných inženýrských sítí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/10/2012 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Bouzov z vlastnictví
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 702/1 ost. pl. o výměře cca 70
m2 v k.ú. a obci Bouzov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/11/2012 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 - Lesy 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 pozemek 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 – Lesy České republiky, s.p., IČ:
42196451, za kupní cenu v celkové výši 22 260,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/12/2012 Odprodej pozemku v k.ú. a obci Velké Kunětice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví společnosti
AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s r.o.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 863/9 orná půda o výměře 190 m2 v k.ú. a
obci Velké Kunětice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví společnosti AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol.
s r.o., IČ: 45193801, 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.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/13/2012 Bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Skalička
u Hranic, obec Skalička z vlastnictví Olomouckého kraje,
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z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Skalička.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 574/1 ost. pl. o výměře
1 145 m2, dle geometrického plánu č. 197-11/2012 ze dne 9. 3. 2012 pozemky parc. č. 574/4 ost.
pl. o výměře 509 m2, parc. č. 574/5 ost. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 574/6 ost. pl. o výměře 607
m2, vše v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Skalička, IČ: 00301949. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/14/2012 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Jeseník,
dotčených stavbou „Rekonstrukce silnice III/45319, Jeseník, ul.
Lipovská v úseku km 1,8 – 3,5 SO 01 Rekonstrukce silnice, SO2
Odvodnění silnice Jeseník“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 2460/1 ost. pl. o výměře
647 m2 a parc. č. 2489/5 ost. pl. o výměře 133 m2, dle geometrického plánu č. 6157-62/2009
pozemek parc. č. 3171 ost. pl. o výměře 57 m2, část pozemku parc. č. 2489/5 díl „j“ o výměře 66
m2 a část pozemku parc. č. 2460/1 díl „i“ o výměře 59 m2, které jsou sloučené do pozemku parc.
č. 3172 ost. pl. o celkové výměře 125 m2, část pozemku parc. č. 2460/1 díl „ l“ o výměře 35 m2 a
část pozemku parc. č. 2489/5 díl „k“ o výměře 37 m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č.
3174 ost. pl. o celkové výměře 101 m2 (rozdíl – 1 m2 vznikl zaokrouhlením výměr
v geometrickém plánu), pozemky parc. č. 3170 ost. pl. o výměře 50 m2, parc. č. 3168 ost. pl. o
výměře 95 m2, parc. č. 3169 ost. pl. o výměře 107 m2, parc. č. 3167 ost. pl. o výměře 85 m2,
parc. č. 3165 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 3166 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k.ú. a obci
Jeseník, části pozemků parc. č. 2457/1 ost. pl. o výměře 192 m2, parc. č. 2453/3 ost. pl. o
výměře 123 m2, parc. č. 2454/3 ost. pl. o výměře 61 m2 a parc. č. 2433/1 ost. pl. o výměře 26
m2, dle geometrického plánu č. 6127-62/2009 ze dne 10. 8. 2011 pozemky parc. č. 3163 ost. pl.
o výměře 31 m2, parc. č. 3164 ost. pl. o výměře 32 m2, parc. č. 3162 ost. pl. o výměře 68 m2,
parc. č. 3161 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 3160 ost. pl. o výměře 57 m2, část pozemku parc.
č. 2453/3 díl „d“ o výměře 32 m2 a část pozemku parc. č. 2454/3 díl „c“ o výměře 6 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 3159 ost. pl. o celkové výměře 38 m2, pozemek parc. č. 3158 ost.
pl. o výměře 22 m2, část pozemku parc. č. 2453/3 díl „b“ o výměře 12 m2 a část pozemku parc.
č. 2454/3 díl „a“ o výměře 6 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 3157 ost. pl. o výměře
17 m2 (rozdíl – 1 m2 vznikl zaokrouhlením výměr v geometrickém plánu), pozemky parc. č. 3156
ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 3155 ost. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 3154 ost. pl. o výměře 26
m2, vše v k.ú. a obci Jeseník, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Jeseník, IČ: 00302724, za
podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2519 ost. pl.
o výměře 4 m2, parc. č. 2406/1 ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 2526 ost. pl. o výměře 17 m2,
parc. č. 2460/7 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 2460/8 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 2460/9 ost.
pl. o výměře 40 m2, parc. č. 2460/10 ost. pl. o výměře 54 m2, dle geometrického plánu č. 615762/2009 ze dne 16. 9. 2011 pozemek parc. č. 2460/28 ost. pl. o výměře 4 m2, část pozemku
parc. č. 2406/1 díl „g“ o výměře 15 m2 a část pozemku parc. č. 2526 díl „h“ o výměře 17 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2460/27 ost. pl. o celkové výměře 32 m2, část pozemku
parc. č. 2460/7 díl „f“ o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 2460/8 díl „e“ o výměře 3 m2, které
jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2460/26 ost. pl. o celkové výměře 4 m2, část pozemku parc.
č. 2460/8 díl „d“ o výměře 3 m2 a část pozemku parc. č. 2460/9 díl „c“ o výměře 7 m2, které jsou
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sloučené do pozemku parc. č. 2460/25 ost. pl. o celkové výměře 11 m2 (rozdíl + 1 m2 vznikl
zaokrouhlením výměr v geometrickém plánu), pozemky parc. č. 2460/9 ost. pl. o výměře 33 m2,
parc. č. 2460/24 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 2460/23 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. a
obci Jeseník a část pozemků parc. č. 2456/1 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 2520/2 ost. pl. o
výměře 17 m2 a parc. č. 2445/1 ost. pl. o výměře 14 m2, dle geometrického plánu č. 612762/2009 ze dne 10. 8. 2011 pozemky parc. č. 2457/6 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 2453/6 ost.
pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 2453/5 ost. pl. o výměře 14 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník, vše
z vlastnictví města Jeseník, IČ: 00302724, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení částí pozemků parc. č. 213/1 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc. č. 213/5 ost. pl. o výměře
9 m2, dle geometrického plánu č. 6157-62/2009 ze dne 16. 9. 2011 část pozemku parc. č. 213/1
díl „b“ o výměře 9 m2 a část pozemku parc. č. 213/5 díl „a“ o výměře 9 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 2460/22 ost. pl. o celkové výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník, vše
z vlastnictví společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r. o., IČ: 47973927, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
za kupní cenu ve výši 18 000,- Kč za podmínky, že bude proveden výmaz zástavního práva
k částem předmětných pozemků z katastru nemovitostí. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/15/2012

Odprodej části pozemku v k.ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Vlastivědného muzea v Olomouci do vlastnictví ČR - Vojenské
nemocnice Olomouc a zřízení věcného břemene ve prospěch
Olomouckého kraje.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/17/2010, bod 3. 4., ze dne
30. 4. 2010 ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. v k.ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Vlastivědného
muzea v Olomouci, do vlastnictví ČR - Vojenské nemocnice Olomouc, IČ: 60800691, z důvodu
realizace úplatného převodu předmětného pozemku.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
revokovat usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/35/33/2010, bod 4. 4., ze dne 29. 3. 2010 ve
věci bezúplatného zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. v k.ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, a to ve prospěch Olomouckého kraje z důvodu realizace
úplatného zřízení věcného břemene.
schválit záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře 1058
m2, dle geometrického plánu č. 284-279/2009 ze dne 8.12.2009 pozemek parc. č. 129/7 ost. pl. o
výměře 1058 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci, do vlastnictví ČR - Vojenské nemocnice
Olomouc, IČ: 60800691, za kupní cenu ve výši 10 000,- Kč a za podmínky, že současně bude
zřízeno věcné břemeno na části pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře 1058 m2, dle
geometrického plánu č. 284-279/2009 ze dne 8.12.2009 pozemek parc. č. 129/7 ost. pl. o výměře
1058 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, spočívající v právu chůze přes předmětný
Strana 8 (celkem 15)
Dne 30. 4. 2012 vyhotovila: Regina Vrbová, odbor majetkový a právní, kontakty: tel: 585508423,
585508416, e-mail: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, a.vildova@kr-olomoucky.cz tel. 585 508 423

pozemek mezi ČR - Vojenskou nemocnicí Olomouc jako povinným z věcného břemene a
Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši
10 000,- Kč. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a zřízení věcného břemene 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 nemovitostí
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/16/2012
Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a
obci Uničov, dotčených stavbou „cyklostezka Uničov – Medlov
II. etapa“, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Uničov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 2307/1 ost. pl. o výměře
510 m2 a parc. č. 2308/1 ost. pl. o výměře 52 m2, dle geometrického plánu č. 1847-466/2011 ze
dne 6. 2. 2012 pozemky parc. č. 2307/9 ost. pl. o výměře 24 m2, parc. č. 2307/10 ost. pl. o
výměře 54 m2, parc. č. 2307/11 ost. pl. o výměře 55 m2, parc. č. 2307/12 ost. pl. o výměře 59
m2, část pozemku parc. č. 2307/1 díl „c“ o výměře 22 m2, který je sloučen do pozemku parc. č.
1256/10 ost. pl. o celkové výměře 743 m2, část pozemku parc. č. 2307/1 díl „d“ o výměře 36 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 1256/13 ost. pl. o celkové výměře 1 131 m2, část pozemku
parc. č. 2307/1 díl „b“ o výměře 260 m2 a část pozemku parc. č. 2308/1 díl „a“ o výměře 52 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2307/8 o celkové výměře 312 m2, vše v k.ú. a obci
Uničov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničov, IČ: 00299634. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/17/2012

Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Obchodní akademie,
Mohelnice, Olomoucká 82, do vlastnictví pana Zdeňka Zajíčka.

bere na vědomí důvodovou zprávu
a doporučuje odboru majetkovému a právnímu předat předmětnou záležitost advokátní kanceláři
k vymáhání bezdůvodného obohacení a ukončení užívání pozemku panem Zajíčkem.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/18/2012

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k částem pozemků v k. ú. Paseka u Šternberka a obci
Paseka 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 schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc. č.
1992/2, parc. č. 1995/1, parc. č. st. 196, parc. č. 1989/4, parc. č. 1986/3 a parc. č. 1989/5, vše
v k. ú. Paseka u Šternberka a obci Paseka, spočívajícího v právu umístění a provozování
podzemního kabelového vedení NN v předmětných pozemcích, v umístění rozpojovací skříně na
pozemku parc. č. 1992/2, v umístění přípojkové skříně na pozemku parc. č. 1989/5 a v právu
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vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s opravami,
údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelového vedení NN mezi Olomouckým krajem jako
budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, 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. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavebních prací.
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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/19/2012

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na (v) části pozemku v k.ú. a obci Jeseník mezi Lesy
České republiky, s.p. jako budoucím povinným a Olomouckým
krajem jako budoucím oprávněným z věcného břemene.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na (v) části pozemku
parc. č. 2426/2 ost. pl. v k.ú. a obci Jeseník, ve vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s.p.,
spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN a rozvaděčů
v předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, mezi Lesy České republiky,
s.p., IČ: 42196451, jako budoucím povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem 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, minimálně však za cenu
100,- Kč/bm, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
určitou 20 let ode dne kolaudace stavby „Vlastivědné muzeum Jesenicka – Posilující přípojka
elektroinstalace pro venkovní akce“. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude předmětná stavba
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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/20/2012

Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví ČR –
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Olomouckého kraje.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 1788 zahrada o výměře 1 203 m2 v k.ú. a obci Šternberk
z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR, IČ: 45797072, do vlastnictví Olomouckého kraje
za kupní cenu ve výši 52 744,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/21/2012

Majetkoprávní vypořádání investiční akce „II/449 Valšovský
Žleb – silnice a mosty evid. č. 449-009, 010, 010a“.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu
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1. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. OMP/148/2005/AŠ,
uzavřené dne 14. 10. 2005 mezi obcí Dlouhá Loučka jako budoucím dárcem a Olomouckým
krajem jako budoucím obdarovaným, a o zániku všech práv a povinností vyplývajících z této
smlouvy z důvodu zániku účelu smlouvy.
2. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OMP/166/2005/AŠ,
uzavřené dne 8. 12. 2005 mezi společností Katr, a. s. jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, a o zániku všech práv a povinností
vyplývajících z této smlouvy z důvodu zániku účelu smlouvy.
3. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OMP/BK/184/2005/AŠ,
uzavřené dne 8. 12. 2005 mezi manžely Evou a Vladimírem Klíčovými jako budoucími
prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím, a o zániku všech práv a
povinností vyplývajících z této smlouvy z důvodu zániku účelu smlouvy.
4.odkoupení pozemku parc. č. 574 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Horní Dlouhá Loučka,
obec Dlouhá Loučka z vlastnictví manželů Evy a Vladimíra Klíčových 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 kupní smlouvy včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5. odkoupení pozemku parc. č. 569 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Horní Dlouhá Loučka,
obec Dlouhá Loučka z vlastnictví pana Ľudovíta Kostky do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
stanovenou 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
kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/22/2012

Odkoupení pozemku v k.ú. Posluchov, obec Hlubočky
ze společného jmění manželů Jana a Ivety Dolejšových do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemku parc. č. 321/1 ostatní plocha o výměře 4.353 m2 v k. ú. Posluchov, obec
Hlubočky ze společného jmění manželů Jana a Ivety Dolejšových do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za kupní cenu
ve výši 755 030,- Kč. Prodávající uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku Ing. Jana
Dostála č. 3010-115/2011 ze dne 15. 9. 2011 a jednu polovinu nákladů na zpracovaní
znaleckého posudku Ing. Jana Šímy č. 2818-34/2012 ze dne 26. 1. 2012 ve výši 1 500,- Kč.
Ostatní náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí nabyvatel.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/23/2012

Odkoupení pozemků v k.ú. a obci Špičky z vlastnictví paní
Milady Humplíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení č. UZ/19/28/2007 bod 2. ve věci odkoupení pozemků v k.ú. a obci Špičky
z podílového spoluvlastnictví paní Milady Humplíkové (id. 3/4) a pana Svatopluka Klézla (id. 1/4)
za kupní cenu ve výši 79 600,- Kč, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace z důvodu změny vlastníka předmětných
pozemků.
schválit odkoupení pozemků parc. č. 503/5 ost. pl. o výměře 63 m2, parc. č. 503/32 ost. pl. o
výměře 365 m2, parc. č. 503/61 ost. pl. o výměře 118 m2, parc. č. 504/6 ost. pl. o výměře 221
m2, parc. č. 505/17 ost. pl. o výměře 77 m2, parc. č. 505/19 ost. pl. o výměře 888 m2, parc. č.
505/33 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 509/2 ost. pl. o výměře 102 m2 a parc. č. 509/70 ost. pl.
o výměře 96 m2, vše v k.ú. a obci Špičky, vše z vlastnictví paní Milady Humplíkové, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu ve výši 79 600,- 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/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/24/2012

Odkoupení části pozemku v k.ú. Dolní Lipová, obec Lipová –
lázně z vlastnictví obce Lipová – lázně do vlastnictví
Olomouckého
kraje,
do
hospodaření
Správy
silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 2231/2 ost. pl. o výměře cca 8 000 m2 v k.ú. Dolní
Lipová, obec Lipová – lázně z vlastnictví obce Lipová –lázně, IČ: 00302929, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 7,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/25/2012

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a
módy, Prostějov.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odprodej budovy č.p. 2942, Prostějov, obč. vyb. na pozemku parc. č. 5402 zast. pl.,
pozemek parc. č. 5402 zast. pl. o výměře 346 m2 a části pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o
výměře 438 m2, dle geometrického plánu č. 4637 – 551/2010 ze dne 22. 11. 2010
pozemek parc. č. 5403/1 ost. pl. o výměře 438 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a módy, Prostějov, do vlastnictví
společnosti CONSIT s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 620 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
nevyhovět žádosti manželů Evy a Michala Vorrethových o odprodej budovy č.p. 2942,
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Prostějov, obč. vyb. na pozemku parc. č. 5402 zast. pl., pozemek parc. č. 5402 zast. pl. o
výměře 346 m2 a části pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o výměře 438 m2, dle geometrického
plánu č. 4637 – 551/2010 ze dne 22. 11. 2010 pozemek parc. č. 5403/1 ost. pl. o výměře
438 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména
s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední školy designu a módy, Prostějov, z důvodu jejich převodu jinému zájemci.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/26/2012

Odprodej části areálu Střední školy zemědělské, Olomouc, U
Hradiska 4 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální požadovanou cenu pro odprodej budovy č.p. 153, Klášterní Hradisko, zemědělská
stavba na pozemku parc. č. st. 360, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č.
st. 38, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 41, budovy bez č.p./č.e.
zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 358, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na
pozemku parc. č. st. 359, budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 361,
budovy bez č.p./č.e. zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 362, budovy bez č.p./č.e.
zemědělská stavba na pozemku parc. č. st. 363, pozemků parc. č. st. 38 zast. pl. o výměře 191
m2, parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 64 m2, parc. č. st. 358 zast. pl. o výměře 939 m2, parc. č. st.
359 zast. pl. o výměře 229 m2, parc. č. st. 360 zast. pl. o výměře 446 m2, parc. č. st. 361 zast. pl.
o výměře 270 m2, parc. č. st. 362 zast. pl. o výměře 335 m2, parc. č. st. 363 zast. pl. o výměře
412 m2 a parc. č. 155 ost. pl. o výměře 640 m2, část pozemku parc. č. 66/1 ost. pl. o výměře
4 723 m2, parc. č. 58/5 ost. pl. o výměře 113 m2 a parc. č. 129/5 ost. pl. o výměře 4 018 m2, vše
v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4, a to ve
výši 5 500 000,- Kč.
navrhuje Radě Olomouckého kraje
doporučit hejtmanovi Olomouckého kraje rozhodnout o výběru zprostředkovatele odprodeje
předmětných nemovitostí v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc nejvýhodnější cenové
nabídce, tj. nabídce společnosti A – City spol. s r.o.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/27/2012

Odprodej budovy a pozemků v k.ú. Dolní Bušínov, obec Zábřeh
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální požadovanou cenu pro odprodej budovy č.e. 112, Dolní Bušínov, rod. rekr. na
pozemku parc. č. st. 209, pozemků parc. č. st. 209 zast. pl. o výměře 85 m2, parc. č. 762/5 ost.
pl. o výměře 103 m2 a parc. č. 762/7 trvalý travní porost o výměře 985 m2 včetně vrtané studny,
vše v k.ú. Dolní Bušínov, obec Zábřeh, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s trvalými
porosty, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, a to ve výši 620 000,- Kč.
navrhuje Radě Olomouckého kraje
doporučit hejtmanovi Olomouckého kraje rozhodnout o výběru zprostředkovatele odprodeje
předmětných nemovitostí v k.ú. Dolní Bušínov, obec Zábřeh nejvýhodnější cenové nabídce, tj.
nabídce společnosti RHINOCEROS, akciová společnost.
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Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/28/2012

Odprodej nemovitostí v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY
SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové
organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

minimální požadovanou cenu pro odprodej areálu školicího střediska, konkrétně budovy č.e.
1047, Mostkovice, rod. rekr. na pozemku parc. č. 454 zast. pl., pozemků parc. č. 454 zast. pl. o
výměře 1151 m2, parc. č. 450/1 ost. pl. o výměře 91 m2, parc. č. 455 ost. pl. o výměře 3 582 m2
a parc. č. 456 ost. pl. o výměře 793 m2, vše v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice, se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou (skladem), studnou, venkovními
úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY
SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám,
Prostějov, příspěvkové organizace, a to ve výši 6 000 000,- Kč.
navrhuje Radě Olomouckého kraje
doporučit hejtmanovi Olomouckého kraje rozhodnout o výběru zprostředkovatele odprodeje
předmětných nemovitostí v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice nejvýhodnější cenové nabídce, tj.
nabídce společnosti A – City spol. s r.o.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/29/2012

Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. Kosov z vlastnictví
obce Kosov do vlastnictví Olomouckého kraje.

pozastavuje
projednávání záležitosti bezúplatného nabytí části pozemku parc. č. 102/7 ost. pl., dle
geometrického plánu č. 369-148/2010 ze dne 27. 8. 2010 pozemek parc. č. 102/11 ost. pl. o
výměře 126 m2 v k.ú. a obci Kosov z vlastnictví obce Kosov, IČ: 00302813, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a
to do doby realizace výstavby chodníku v dané lokalitě.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/30/2012

Majetkoprávní 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

doporučit

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
Strana 14 (celkem 15)
Dne 30. 4. 2012 vyhotovila: Regina Vrbová, odbor majetkový a právní, kontakty: tel: 585508423,
585508416, e-mail: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, a.vildova@kr-olomoucky.cz tel. 585 508 423

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/31/2012

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části střechy na
budově v k.ú. Vrahovice, obec Prostějov mezi SCHOLA SERVIS
– zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace
jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic
a.s. jako nájemcem.

doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
s uzavřením nájemní smlouvy na část střechy budovy č.p. 754, Vrahovice obč. vyb. na
pozemku parc. č. st. 959 v k.ú. Vrahovice, obec Prostějov mezi SCHOLA SERVIS - zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,
příspěvková organizace, jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s.,
IČ: 25788001, jako nájemcem na dobu určitou do 7. 11. 2021. Nájemné bude sjednáno
v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/32/2012

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v
budově v k.ú. Lutín mezi Sigmundovou střední školou
strojírenskou, Lutín jako pronajímatelem a sdružením Rodinné
centrum Klásek o.s. jako nájemcem.

doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory (klubovny č. 108 a č. 109) v budově č.p.
147, Lutín obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 167 v k.ú. a obci Lutín mezi Sigmundovou
střední školou strojírenskou, Lutín, jako pronajímatelem a sdružením Rodinné centrum
Klásek o.s., IČ: 22760849, jako nájemcem na dobu určitou do 30. 9. 2018.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/33/33/2012 Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly předloženy
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzích konaných dne
dne 3. 4. 2012 a 17. 4. 2012 a nebyly projednány v K – MP.
bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1. – 10.
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 30. 4. 2012

Mgr. Dalibor Horák
předseda komise
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