Usnesení č. 34 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 28. 5. 2012

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/34/1/2012Směna pozemků v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc mezi
Olomouckým krajem a společností FARMAK MORAVIA, a.s.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje směnit část pozemku parc. č. 57/24 ost. pl. o výměře cca 400 m2
v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední
školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29, za část pozemku parc. č. 57/26 ost. pl. o
výměře cca 400 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti FARMAK
MORAVIA, a.s., IČ: 47677457. Společnost FARMAK, a.s. zajistí vlastním nákladem uzavření
areálu školy oplocením. Účastníci směny uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnických práv včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí rovným dílem.
zřízení věcného břemene na (v) částech pozemků parc. č. 57/24 ost. pl. a parc. č. 57/15 ost. pl.,
oba v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a společností FARMAK MORAVIA, a.s., IČ: 47677457, jako oprávněným z věcného
břemene, spočívajícího v právu umístění a provozování vrtné monitorovací sondy
s příslušenstvím (vrt P 211), v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti
s rekonstrukcemi, opravami, údržbou, odstraňováním poruch a likvidací tohoto zařízení. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým
posudkem, navýšenou o příslušnou platnou platbu DPH. 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/2/2012 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 odboru majetkovému a právnímu
informovat město Zábřeh o záměru 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
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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, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, a
to vzhledem k závazkům obsaženým v čl. V. darovací smlouvy č. OMP/D/72/2006/LK
uzavřené dne 22. 5. 2006 mezi městem Zábřehem a Olomouckým krajem.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
V případě, že město Zábřeh nebude mít odůvodněné námitky k odprodeji předmětných
nemovitostí, 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, 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 ve výši 14 500,- 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/3/2012
Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemků parc. č. 1229/16 ost. pl. o výměře
47 m2, parc. č. 1232/9 ost. pl. o výměře 24 m2 a parc. č. 1231/5 ost. pl. o výměře 21 m2, dle
geometrického plánu č. 1251-213/2011 ze dne 12. 12. 2011 pozemky parc. č. 1229/24 ost. pl. o
výměře 47 m2 a parc. č. 1232/14 ost. pl. o výměře 45 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Nabyvatel
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/4/2012Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Supíkovice, dotčených
stavbou „Most ev. č. 455-002 Supíkovice“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemky parc. č. 1366/4 ost. pl. o výměře 21 m2,
parc. č. 1366/5 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 1366/6 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 1366/7
ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 1366/8 ost. pl. o výměře 65 m2, parc. č. 1366/9 ost. pl. o výměře
306 m2, parc. č. 1366/10 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 1366/11 ost. pl. o výměře 34 m2, parc.
č. 1366/12 ost. pl. o výměře 85 m2, parc. č. 1366/13 ost. pl. o výměře 62 m2, parc. č. 1366/14
ost. pl. o výměře 64 m2, parc. č. 1366/15 ost. pl. o výměře 261 m2, parc. č. 1366/16 ost. pl. o
výměře 180 m2 a část pozemku parc. č. 1366/1 ost. pl. o výměře 31 m2, dle geometrického plánu
č. 438-3/2012 ze dne 22. 2. 2012 část pozemku parc. č. 1366/1 díl „e“ o výměře 31 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1479/1 vodní plocha o celkové výměře 2 967 m2, vše v k.ú. a obci
Supíkovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Supíkovice, IČ: 00303429, za podmínky, že
současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 326/3 zahrada o výměře 3
m2 a parc. č. 1479 vodní plocha o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 438-3/2012 ze dne
22. 2. 2012 části pozemků parc. č. 326/3 díl “h“ o výměře 3 m2 a parc. č. 1479 díl „f“ o výměře 8
m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1479/2 ost. pl. o celkové výměře 16 m2, vše v k.ú. a
obci Supíkovice, vše z vlastnictví obce Supíkovice, IČ: 00303429, do vlastnictví Olomouckého
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kraje, do 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 části pozemku parc. č. 326/4 zahrada o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č.
438-3/2012 ze dne 22. 2. 2012 část pozemku parc. č. 326/4 díl „g“ o výměře 5 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. 1479/2 ost. pl. o celkové výměře 16 m2 v k.ú. a obci Supíkovice ze
společného jmění manželů Zdeňky a Lubomíra Hauserových 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.
odkoupení částí pozemků parc. č. st. 30 zast. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 316 ost. pl. o výměře 2
m2 a parc. č. 326/2 trvalý travní porost o výměře 0,15 m2, dle geometrického plánu č. 438-3/2012
ze dne 22. 2. 2012 části pozemků parc. č. st. 30 díl „a“ o výměře 11 m2, parc. č. 316 díl „b“ o
výměře 2 m2 a parc. č. 326/2 díl „c“ o výměře 0,15 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
316/2 o celkové výměře 13 m2, vše v k.ú. a obci Supíkovice z vlastnictví společnosti KÁMEN
BECKE, a.s., IČ: 25877801, 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.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/5/2012 Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na budoucí
odprodej částí pozemků v k.ú. a obci Velké Kunětice, v k.ú.
Petrovice u Skorošic, obec Skorošice, v k.ú. a obci Supíkovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Povodí
Odry, s.p.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat části pozemků parc. č. 1402/1 ost. pl. o výměře cca
150 m2 a parc. č. 1407/1 ost. pl. o výměře cca 300 m2, oba v k.ú. a obci Velké Kunětice,
oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví Povodí Odry, s.p., IČ: 70890021, za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem za podmínek stanovených odborem dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode
dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Kunětička, k.ú. Velké Kunětice, ř.
km 0,000 – 2,200“, kolaudována.
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2721/1 ost. pl. o výměře cca
60 m2 v k.ú. Petrovice u Skorošic, obec Skorošice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
Povodí Odry, s.p., IČ: 70890021, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem za
podmínek stanovených odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „Vojtovický potok PB5, Petrovice u Skorošic, km 2,8404,744“ kolaudována.
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záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1366/1 ost. pl. o výměře cca
50 m2 v k.ú. a obci Supíkovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Povodí Odry, s.p., IČ:
70890021, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem za podmínek stanovených
odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Řádná kupní smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Kunětička, k.ú. Supíkovice, ř. km 2,200-4,000“ kolaudována.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/6/2012Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Ondřejovice
v Jeseníkách, obec Zlaté Hory z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Zlaté Hory.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1437 ost. pl. o výměře 111
m2, dle geometrického plánu č. 366-52/2010 ze dne 12. 12. 2011 pozemek parc. č. 1437/4 ost.
pl. o výměře 111 m2 v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, obec Zlaté Hory z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
města Zlaté Hory, IČ: 00296481. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/7/2012 Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 536/3 ost. pl. o výměře 17
m2, dle geometrického plánu č. 3966-1239/2012 ze dne 6. 4. 2012 pozemek parc. č. 536/7 o
výměře 17 m2 v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice, IČ: 00301311.
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/8/2012

Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy železniční a
stavební, Šumperk, Bulharská 8.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1713/2 trvalý travní porost o
výměře cca 40 m2 v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 do vlastnictví pana Františka
Seidla za kupní cenu rovnající se ceně obvyklé (tržní) stanovené znaleckým posudkem a za
podmínky vybudování nového oplocení na náklady budoucího vlastníka. Nejprve bude
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena
nejpozději do 1 roku od vybudování oplocení. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude
podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu
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DPH.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/9/2012 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Ferdinanda
Salamona.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2251/1 ost. pl. o výměře cca
2 m2 v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Ferdinanda Salamona, 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/10/2012 Majetkoprávní vypořádání pozemků, nacházejících se v územním
obvodu města Litovel.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1602/1 ost. pl. o výměře
941 m2, dle geometrického plánu č. 2405-11/2012 ze dne 28. 2. 2012 pozemky parc. č. 1602/9
ost. pl. o výměře 843 m2, parc. č. 1602/10 ost. pl. o výměře 98 m2, pozemky parc. č. 335/2 ost.
pl. o výměře 5 m2, parc. č. 335/3 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 335/4 ost. pl. o výměře 16 m2,
parc. č. 335/5 ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k.ú. Myslechovice, obec Litovel, pozemky parc. č.
328/29 lesní pozemek o výměře 2 505 m2, parc. č. 328/49 lesní pozemek o výměře 331 m2,
parc. č. 328/50 lesní pozemek o výměře 1 089 m2, parc. č. 329/2 lesní pozemek o výměře 1 182
m2 a pozemek parc. č. 358/30 ost. pl. o výměře 1 178 m2, vše v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec
Litovel, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, za podmínky, že současně
bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 338/1 ost. pl. o výměře 431 m2, parc. č.
338/3 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 338/4 ost. pl. o výměře 67 m2, vše v k.ú. Chudobín, obec
Litovel, pozemky parc. č. 354/1 o výměře 44 m2, parc. č. 354/2 ost. pl. o výměře 193 m2, parc. č.
354/3 ost. pl. o výměře 53 m2, parc. č. 355/2 ost. pl. o výměře 56 m2, id. 13/20 pozemku parc. č.
355/19 ost. pl. o výměře 52 m2, id. 13/20 pozemku parc. č. 355/20 ost. pl. o výměře 3 905 m2, id.
13/20 pozemku parc. č. 355/22 ost. pl. o výměře 2 283 m2, vše v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec
Litovel a pozemku parc. č. 580/12 ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel, vše
z vlastnictví města Litovel, IČ: 00299138, 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 odprodat pozemky parc. č. 1772/4 trvalý travní porost o výměře
354 m2, parc. č. 1791/3 ost. pl. o výměře 8 m2, vše v k.ú. a obci Litovel, pozemek parc. č.
223/140 orná půda o výměře 33 m2 v k.ú. Chudobín, obec Litovel, pozemky parc. č. 231/9
orná půda o výměře 410 m2, parc. č. 231/30 orná půda o výměře 20 m2, parc. č. 231/31
orná půda o výměře 30 m2, vše v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem, když
jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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záměr Olomouckého kraje odprodat pozemky parc. č. 85/41 orná půda o výměře 8 746 m2,
parc. č. 93/11 orná půda o výměře 847 m2, parc. č. 303/8 ost. pl. o výměře 59 m2, vše
v k.ú. Rozvadovice, obec Litovel, pozemky parc. č. 127/10 orná půda o výměře 3 627 m2,
parc. č. 133/13 orná půda o výměře 2 833 m2, oba v k.ú. Chořelice, obec Litovel, pozemek
parc. č. 90/8 orná půda o výměře 2 227 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem, když
jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemky parc. č. 352/2 ost. pl. o výměře 2 337 m2,
parc. č. 353/2 ost. pl. o výměře 3 278 m2, oba v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel, oba z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem,
když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 352/18 vodní plocha o výměře
401 m2 v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem, když jednotlivé nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/11/2012 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. Zálesí u Javorníka,
dotčených stavbou „Most ev. č. 4571-5 před obcí Zálesí, SO 201 Demolice mostu ev. č. 4571-05, SO 202 – Most ev. č. 4571-05
Javorník, Zálesí“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1547 ost. pl. o výměře 26 m2, dle
geometrického plánu č. 90-52/2011 ze dne 24. 5. 2011 pozemek parc. č. 1597/2 vodní tok o
výměře 26 m2 v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník 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 stanovenou znaleckým posudkem.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
zastavuje
projednávání záležitosti odkoupení částí pozemku parc. č. 411/3 trvalý travní porost o
výměře 106 m2, dle geometrického plánu č. 90-52/2011 ze dne 24. 5. 2011 pozemky parc. č.
1632/3 ost. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 1633/2 ost. pl. o výměře 77 m2, vše v k.ú Zálesí u
Javorníka, obec Javorník z vlastnictví Ing. Milana Naswettra do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu
zatížení pozemků zástavním a předkupním právem ve prospěch České republiky, které
nelze vymazat.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/34/12/2012 Odprodej pozemků v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střediska sociální prevence
Olomouc, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

schválit odprodej pozemku parc. č. 429/95 zahrada o výměře 603 m2 a části pozemku parc. č.
429/18 zahrada o výměře 330 m2, dle geometrického plánu č. 1807 – 435/2011 ze dne
5. 1. 2012 pozemek parc. č. 429/18 díl „a“ o výměře 330 m2, který je sloučen do pozemku parc.
č. 429/95 zahrada o celkové výměře 933 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové
organizace, do vlastnictví pana Ing. Tomáše Uvízla za kupní cenu ve výši 4 070 000,-Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
nevyhovět žádostem společnosti W – HOUSING s.r.o., společnosti E – Munitor s.r.o., společnosti
AUTO Hlaváček a.s., společnosti CERVUS s.r.o. a pana Jana Frídla o odprodej nemovitostí
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střediska
sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace z důvodu jejich převodu jinému zájemci.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
pro případ, že pan Ing. Tomáš Uvízl neuzavře kupní smlouvu a neuhradí kupní cenu
v termínu do 4 měsíců od schválení této dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje
uložit vedoucí odboru majetkového a právního jednat se společností E – Munitor s.r.o o
odprodeji předmětných nemovitostí v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc za kupní cenu ve výši
4 025 000,- Kč a předložit tuto záležitost k projednání Radě Olomouckého kraje
v nejbližším možném termínu.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/13/2012

Odprodej pozemku v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy
a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10.

doporučuje Radě Olomouckého kraje
revokovat usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/88/30/2012, body 3. 3. a 3. 4., ze dne
17. 4. 2012 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemku
parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Prostějov a ve věci odprodeje předmětného
pozemku z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a
Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví společnosti MANTHELLAN a.s., IČ:
28205618.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemku parc. č. 102/2 ost.
pl. o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Prostějov mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím
a společností MANTHELLAN a.s., IČ: 28205618, jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši
167 500,- Kč a za podmínek stanovených odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Řádná kupní
smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba společenskoobchodního centra na ulici Komenského v Prostějově
kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odprodej pozemku parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov,
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Komenského 10, do vlastnictví společnosti MANTHELLAN a.s., IČ: 28205618, za kupní cenu ve
výši 167 500,- Kč a za podmínek stanovených odborem školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že
nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Řádná kupní smlouva bude uzavřena
nejpozději do šesti měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
společenskoobchodního centra na ulici Komenského v Prostějově kolaudována. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/14/2012 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na částech pozemků v
k.ú. a obci Šumperk ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření
Domova důchodců Šumperk, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 1990/11 ost. pl.,
parc. č. 1990/13 ost. pl. a parc. č. 1990/20 ost. pl. a parc. č. 1990/43 ost. pl., vše v k.ú. a
obci Šumperk ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Domova důchodců
Šumperk, příspěvkové organizace, spočívajícího v právu vstupovat a vjíždět osobním
automobilem na části předmětných pozemků, a to ve prospěch každého vlastníka budovy
č.p. 3174, Šumperk, rod. dům na pozemku parc. č. st. 787 zast. pl., pozemků parc. č. st.
787 zast. pl. o výměře 415 m2 a parc. č. 601/1 orná půda o výměře 3 185 m2, vše v k.ú.
Dolní Temenice, obec Šumperk, a pozemku parc. č. 2993/2 ost. pl v k.ú. a obci Šumperk,
mezi Olomouckým krajem, jako povinným z věcného břemene a panem Milanem Kulichem,
jako oprávněným z věcného břemene za celkovou úhradu ve výši 180 750,- Kč, navýšenou
o příslušnou platnou sazbu DPH, a současně odbor majetkový a právní navrhuje Radě
Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit splátkový kalendář
na úhradu platby za zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady
vynaložené na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a správní poplatek k návrhu
na vklad práv do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/15/2012

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část budovy a
část pozemku v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc mezi
manželi PhDr. Janou a Ing. Zdeňkem Ohnišťovými jako
povinnými z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
oprávněným z věcného břemene.

zastavuje
projednávání záležitosti uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku
parc. č. st. 313 zast. pl., vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, ve společném jmění
manželů PhDr. Jany a Ing. Zdeňka Ohnišťových, spočívajícího v právu přístupu a příjezdu,
a to ve prospěch každého vlastníka budovy č.p. 362, Olomouc, bydlení s pozemkem parc.
č. st. 312 zast. pl. o výměře 961 m2 v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc mezi PhDr.
Janou a Ing. Zdeňkem Ohnišťovými jako povinnými z věcného břemene a Olomouckým
krajem jako oprávněným z věcného břemene z důvodu nesouhlasu manželů Ohnišťových
s uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/34/16/2012

Bezúplatný
převod
pozemní
komunikace
z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR - Ministerstva
obrany.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod vyřazené pozemní komunikace, dříve silnice III/44446 v délce 1,737 km od
křižovatky se silnicí II/444 (uzlový bod 1533A042) km 0,000 po konec silnice III/44446 (uzlový
bod 1533A058) km 1,737 v k.ú. Město Libavá, obec Libavá, se všemi součástmi a příslušenstvím,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, IČ: 60162694.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/17/2012

Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Moravská Huzová, obec
Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Štěpánov.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod pozemní komunikace – koncového úseku silnice č. III/4468 v celkové délce
0,945 km ve směru staničení, od místa nové křižovatky původní silnice č. III/4468 a nové
přeložené silnice č. III/4468 (km staničení 5,323), cca 179 m za křižovatkou silnic č. III/4468 a č.
III/44616 (uzlový bod 2422A198), místní část Benátky, po konec silnice č. III/4468 v křižovatce se
silnicí č. III/44613 (uzlový bod 2422A229), se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně pozemků
parc. č. 948/1 ostatní plocha o výměře 1.083 m2 a parc. č. 949/2 ostatní plocha o výměře 3.790
m2, vše v k.ú. Moravská Huzová, obec Štěpánov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Štěpánov, IČ: 00299511. 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/34/18/2012

Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Protivanov mezi panem
Jiřím Vybíhalem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 292/2 o výměře cca
1 300 m2 v k.ú. a obci Protivanov mezi panem Jiřím Vybíhalem jako budoucím prodávajícím a
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho
roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Průtah silnice II/150 obcí
Protivanov“ kolaudována, za podmínky, že část předmětného pozemku bude zastavěna silnicí ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána v souladu
s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007, tj. ve výši
odpovídající ceně obvyklé (tržní) předmětného pozemku, stanovené znaleckým posudkem,
zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinným v době uzavření řádné kupní
smlouvy, minimálně však ve výši 40,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
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nemovitostí. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést
výše jmenovanou stavbu.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/19/2012

Odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Hoštejn ze společného
jmění manželů Rufije a Jana Suchých.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 14/2 ost. pl. o výměře 21 m2, dle geometrického plánu č. 365795/2011 ze dne 2. 12. 2011 pozemek parc. č. 14/5 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Hoštejn
ze společného jmění manželů Rufije a Jana Suchých do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje 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/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/20/2012

Odkoupení částí pozemků v k.ú. a obci Oprostovice, dotčených
stavbou „Most ev. č. 437-014“ z vlastnictví soukromých osob
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení částí pozemků parc. č. 70/4 zahrada o výměře 41 m2 a parc. č. 212 zahrada o výměře
4 m2, dle geometrického plánu č. 83-80/2011 ze dne 12. 2. 2012 pozemky parc. č. 70/9 ost. pl. o
výměře 41 m2 a parc. č. 212/3 ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k.ú. a obci Oprostovice, vše ze
společného jmění manželů Jarmily a Vladimíra Bijových do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/27/2007 ze dne 10.
9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odkoupení části pozemku parc. č. 70/1 trvalý travní porost o výměře 61 m2, dle geometrického
plánu č. 83-80/2011 ze dne 12. 2. 2012 pozemek parc. č. 70/10 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. a
obci Oprostovice z vlastnictví paní Marie Páterové do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu
stanovenou v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/27/2007 ze dne 10.
9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/21/2012

Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. Horní Lipová, obec
Lipová – lázně 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 části pozemku parc. č. 1581/1 ost. pl. o výměře 17 m2, dle geometrického
plánu č. 633 – 26/2012 ze dne 6. 4. 2012 pozemek parc. č. 1581/5 ost. pl. o výměře 17 m2, v k.ú.
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Horní Lipová, obec Lipová – lázně z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením převodní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/34/22/2012

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Jezernice
mezi Olomouckým krajem a obcí Jezernice.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3428 ost. pl. o výměře 542 m2 a parc. č. 3430 ost. pl. o
výměře 9 164 m2, oba v k.ú. a obci Jezernice z vlastnictví obce Jezernice, IČ: 70040915, 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/34/23/2012

Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly
předloženy Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi
konané dne 9. 5. 2012 a 22. 5. 2012 a nebyly projednány v
K –MP.

bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1.- 6.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 28. 5. 2012

Mgr. Dalibor Horák
předseda komise
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