Usnesení č. 35 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 25. 6. 2012

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/35/1/2012Majetkoprávní vypořádání silničních pozemků v k.ú. Dluhonice,
obec Přerov.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/26/2011, bod 3. 4., ze dne 24. 6. 2011 ve
věci bezúplatného nabytí části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence
nemovitostí (EN) parc. č. 1022 o výměře 1 830 m2, dle geometrického plánu č. 215 – 31/2006 ze
dne 18. 3. 2010 pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN)
parc. č. 1022 díly „c + g + j“ o výměře 1 830 m2, v k.ú. Dluhonice, obec Přerov z vlastnictví ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny geometrického
plánu.
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/17/2010, bod 4. 1., ze dne 24. 9. 2010 ve
věci odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo
jiný podklad (GP) parc. č. 64 o výměře 113 m2, dle geometrického plánu č. 215 – 31/2006 ze dne
18. 3. 2010 pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad
(GP) parc. č. 64 „díly b + h“ o výměře 113 m2, v k.ú. Dluhonice, obec Přerov z vlastnictví pana
Jana Berky do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, z důvodu změny geometrického plánu.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1014/1 ost. pl. o
výměře 380 m2, dle geometrického plánu č. 279-51/2011 ze dne 31. 10. 2011 pozemky parc.
č. 1014/5 ost. pl. o výměře 109 m2 a parc. č. 1014/6 ost. pl. o výměře 271 m2, vše v k.ú.
Dluhonice, obec Přerov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova,
IČ: 00301825, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č.
1013/10 o výměře 32 m2, dle geometrického plánu č. 279-51/2011 ze dne 31. 10. 2011
pozemek parc. č. 1013/15 ost. pl. o výměře 32 m2 v k.ú. Dluhonice, obec Přerov
z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé
uhradí správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence
nemovitostí (EN) parc. č. 1022 ost. pl. o výměře 1 832 m2, dle geometrického plánu č. 27951/2011 ze dne 31. 10. 2011 pozemek parc. č. 1013/14 ost. pl. o výměře 1 832 m2 v k.ú.
Dluhonice, obec Přerov z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, 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.
odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) parc. č. 64 o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č. 279-51/2011 ze dne 31.
10. 2011 pozemek parc. č. 1013/6 ost. pl. o výměře 111 m2 v k.ú. Dluhonice, obec Přerov
z vlastnictví pana Jana Berky do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 56 621,- 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/35/2/2012 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mikulovice u
Jeseníka, obec Mikulovice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Mikulovice.
souhlasí
s navrženým postupem v předmětné záležitosti dle důvodové zprávy.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/3/2012
Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci
Hrabišín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Hrabišín.
pozastavuje
projednávání záležitosti bezúplatného převodu částí pozemků v k.ú. a obci Hrabišín dle
geometrických plánů č. 479-158/2011 ze dne 3. 2. 2012, č. 479-5/2012 ze dne 3. 2. 2012, č.
479-7/2012 ze dne 3. 2. 2012 a č. 479-8/2012 ze dne 3. 2. 2012 z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví obce Hrabišín, a to do doby ukončení stavby kanalizace, rekonstrukce stávajících
chodníků a výstavby nových chodníků a úpravy povrchu silnice II/370.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/4/2012 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště
zemědělského, Loštice, Palackého 338.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit :
záměr Olomouckého kraje odprodat budovu č.p. 338 objekt bydlení na pozemku parc. č. 208
zast. pl. a nádvoří a pozemků parc. č. 208 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 042 m2, parc. č.
209 ost. pl. o výměře 724 m2 a parc. č. 210 ost. pl. o výměře 972 m2, vše v k.ú. a obci
Loštice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště
zemědělského, Loštice, Palackého 338, za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým
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posudkem, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 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/35/5/2012 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Drahotuše a v k.ú. Hranice,
obec 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. 2781/1 ost. pl. o
výměře 43 m2, dle geometrického plánu č. 789-7483/2012 ze dne 4. 5. 2012 pozemek parc.
č. 2781/25 ost. pl. o výměře 43 m2, část pozemku parc. č. 1610/4 ost. pl. o výměře 14 m2,
dle geometrického plánu č. 790-7484/2012 ze dne 4. 5. 2012 pozemek parc. č. 1610/33 o
výměře 14 m2, oba v k.ú. Drahotuše, obec Hranice, část pozemku parc. č. 2334/13 ost. pl. o
výměře 83 m2, dle geometrického plánu č. 3948-7481/2012 ze dne 4. 5. 2012 pozemek parc.
č. 2334/82 ost. pl. o výměře 83 m2 a část pozemku parc. č. 2363/3 ost. pl. o výměře 88 m2,
dle geometrického plánu č. 3968-7482/2012 pozemek parc. č. 2363/13 ost. pl. o výměře 88
m2, oba 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 spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/6/2012Převod nemovitostí v k.ú. Bílsko z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb,
příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést budovu č.p. 12 obč. vyb. na pozemku parc. č. st.
56/1 (stavba na cizím pozemku) se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními
úpravami, a budovu č.p. 38 obč. vyb. na pozemcích parc. č. st. 63/1, parc. č. st. 120, parc. č. st.
121, parc. č. st. 122, budovu bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemcích parc. č. st. 123 a parc. č. st.
124 a pozemky parc. č. st. 63/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 439 m2, parc. č. st. 63/2 zast. pl. a
nádvoří o výměře 31 m2, parc. č. st. 120 zast. pl. a nádvoří o výměře 20 m2, parc. č. st. 121 zast.
pl. a nádvoří o výměře 11 m2, parc. č. st. 122 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, parc. č. st. 123
zast. pl. a nádvoří o výměře 163 m2, parc. č. st. 124 zast. pl. a nádvoří o výměře 4 m2, parc. č.
3/1 zahrada o výměře 1 200 m2, parc. č. 3/2 ost. pl. o výměře 394 m2, se všemi součástmi a
příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a trvalými porosty, vše v k.ú. a obci Bílsko, vše
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních
služeb, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bílsko, IČ: 00576239. 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/35/7/2012 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na částech pozemků v
k.ú. a obci Prostějov ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření
SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková
organizace.
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doporučuje Radě Olomouckého kraje nevyhovět žádosti

manželů Andrey a Petra Dolákových o zřízení věcného břemene na části pozemků
parc. č. 5374/1 zast. pl. a parc. č. 5375/2 zast. pl. v k.ú. a obci Prostějov ve
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření SCHOLA SERVIS – zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,
příspěvková organizace, spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes části
předmětných pozemků ve prospěch každého vlastníka budovy č.p. 2933 ubytovací
zařízení na pozemku parc. č. 5380 zast. pl. v k.ú. a obci Prostějov, z důvodu
možného narušení provozu a bezpečnosti v areálu.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/8/2012

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku v
k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička mezi Olomouckým krajem
jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce,
a. s. jako oprávněným z věcného břemene.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření dohody mezi Olomouckým krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
2011/01232/OMP/OSB, uzavřené dne 29. 4. 2011 mezi Olomouckým krajem jako budoucím
povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene, a to z důvodu změny způsobu stanovení výše
jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene. Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena současně s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 430/2 zahrada v k. ú.
Skalička u Hranic, obec Skalička ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Domova
Větrný mlýn Skalička, příspěvkové organizace, spočívajícího v právu umístění a
provozování zemního kabelového vedení NN v předmětném pozemku a v právu v
nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmětný
pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
tohoto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších
předpisů, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 189-264/2011 ze dne 6. 10. 2011, mezi
Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši
1 000,- 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 a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/9/2012Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení
věcných břemen na části pozemků v k. ú. a obci Brodek u Prostějov
v rámci investiční akce „III/37745 a III/37731 Brodek u Prostějova –
okružní křižovatka“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č.
958 ost. pl. v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, spočívajícího v právu užívání části
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předmětného pozemku za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního
vedení veřejné komunikační sítě, mezi JUDr. Richardem Belcredim jako budoucím
povinným z věcného břemene, Telefónicou Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako stavebníkem.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 12 měsíců ode dne, kdy stavebník
odešle výzvu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene budoucímu povinnému
a budoucímu oprávněnému. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro
oceňování majetku, účinných ke dni uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene,
navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí jednorázovou úhradu
za zřízení věcného břemene a veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících
věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č.
929/6 ost. pl. v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, spočívajícího v právu užívání části
předmětného pozemku za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního
vedení veřejné komunikační sítě, mezi společností ZEVAS s.r.o. jako budoucím povinným
z věcného břemene, Telefónicou Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, jako budoucím
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako stavebníkem. Smlouva
o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 12 měsíců ode dne, kdy stavebník odešle
výzvu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene budoucímu povinnému a budoucímu
oprávněnému. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných
ke dni uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou
platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného
břemene a veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do
katastru nemovitostí.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc. č. 978
ost. pl. a parc. č. 945 ost. pl., oba v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, spočívajícího v právu užívání
částí pozemků za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné
komunikační sítě mezi Telefónicou Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, jako budoucím
oprávněným a Olomouckým krajem jako budoucím povinným a stavebníkem. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena do 12 měsíců ode dne, kdy stavebník odešle výzvu
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene budoucímu povinnému a budoucímu
oprávněnému. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši
100,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH, a za podmínek dle důvodové zprávy. Olomoucký
kraj uhradí jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene a veškeré náklady spojené
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na
vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/10/2012 Odprodej pozemku v k.ú. Žádlovice, obec Loštice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního
odborného učiliště zemědělského, Loštice, Palackého 338.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/22/2012, bod 3. 2., ze dne
27. 4. 2012 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 280/1 ost. pl. o výměře 860 m2 v k.ú. Žádlovice,
obec Loštice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Loštice, Palackého 338, do
společného jmění manželů Šárky a Mgr. Ctirada Lolkových, a to z důvodu odstoupení zájemců
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od záměru odkoupit předmětnou nemovitost.
V případě, že manželé Koneční budou i nadále souhlasit s odkoupením předmětného pozemku
za jimi navrženou kupní cenu, navrhuje Radě Olomouckého kraje doporučit Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit odprodej pozemku parc. č. 280/1 ost. pl. o výměře 860 m2 v k.ú.
Žádlovice, obec Loštice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Loštice, Palackého 338, do
společného jmění manželů Ivy a Jana Konečných za kupní cenu ve výši 79 500,- Kč. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/11/2012 Odprodej nemovitostí v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec
Bernartice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47.
souhlasí
s navrženým postupem při odprodeji nemovitostí v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec
Bernartice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální požadovanou cenu pro odprodej budovy č. p. 58, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na
pozemku parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře 79 m2, pozemky parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře 79
m2, parc. č. 139/8 ost. pl. o výměře 140 m2 a parc. č. 139/9 orná půda o výměře 68 m2, vše v
k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice se všemi součástmi a příslušenstvím, ve
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47 a to ve výši 300 000,- Kč, a současně schválit realitní
kancelář s nejvýhodnější cenovou nabídkou jako zprostředkovatele odprodeje předmětných
nemovitostí z důvodu předložení nejvýhodnější cenové nabídky.
minimální požadovanou cenu pro odprodej budovy č. p. 61, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na
pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 79 m2, pozemky parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 79
m2, parc. č. 139/14 ost. pl. o výměře 131 m2 a parc. č. 139/15 orná půda o výměře 67 m2, vše v
k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice, se všemi součástmi a příslušenstvím, ve
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Horní
Heřmanice 47, a to ve výši 300 000,- Kč, a současně schválit realitní kancelář s nejvýhodnější
cenovou nabídkou jako zprostředkovatele odprodeje předmětných nemovitostí z důvodu
předložení nejvýhodnější cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/12/2012 Odprodej pozemků v k.ú. Žádlovice, obec Loštice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního
odborného učiliště zemědělského, Loštice, Palackého 338, do
vlastnictví pana Jiřího Vinklera.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

žádosti pana Jiřího Vinklera o odprodej pozemků parc. č. 15 ost. pl. o výměře 7 608 m2 a parc. č.
27/2 ost. pl. o výměře 300 m2, oba v k.ú. Žádlovice, obec Loštice, oba z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Loštice, Palackého 338,
z důvodu potřeby těchto pozemků pro činnost příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/35/13/2012 Odprodej pozemku v k.ú. Javoříčko, obec Luká
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odprodej pozemku parc. č. 138/2 ost. pl. o výměře 581 m2 v k.ú. Javoříčko, obec Luká, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví sdružení NOVÉ JAVOŘÍČKO o.s., IČ:
22861203, za kupní cenu ve výši 40 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/14/2012 Odprodeje nemovitostí v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré
Město a v k.ú. a obci Kojetín.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
minimální požadovanou cenu pro odprodej areálu rekreačního střediska, konkrétně budovy č.e.
16, Chrastice, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 39, pozemků parc. č. st. 39 zast. pl. o výměře
436 m2, parc. č. 440/1 trvalý travní porost o výměře 1360 m2, parc. č. 440/2 trvalý travní porost o
výměře 576 m2, parc. č. 440/3 trvalý travní porost o výměře 126 m2, parc. č. 441 ost. pl. o
výměře 487 m2 a parc. č. 1132 ost. pl. o výměře 194 m2, stavby ČOV (stavba nezapsaná do
katastru nemovitostí) na části pozemku parc. č. 105 (pozemek jiného vlastníka), vše v k.ú.
Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s
vedlejší stavbou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje,
v hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, a to ve
výši 1 200 000,- Kč, a současně schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování č.
2012/00047/OMP/DSM, uzavřené dne 10. 1. 2012 mezi společností PATRIOT reality, spol. s r.o.
jako zprostředkovatelem a Olomouckým krajem jako zájemcem, jehož obsahem bude minimální
požadovaná kupní cena ve výši 1 200 000,- Kč, prodloužení doby trvání smlouvy na dobu určitou
do 31. 12. 2012 a dohoda o změně výše provize na 4 % bez DPH z kupní ceny předmětných
nemovitostí.
minimální požadovanou cenu pro odprodej areálu dílen bývalého učiliště v Kojetíně, a to
konkrétně budovy č.p. 676, Kojetín I – Město, obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1638 zast. pl.,
budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1640 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč.
vyb. na pozemku parc. č. st. 1641 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st.
1642 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1643 zast. pl., budovy bez
č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1644 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na
pozemku parc. č. st. 1645 zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1646
zast. pl., budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1647 zast. pl., budovy bez
č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1648 zast. pl., pozemků parc. č. st. 1638 zast. pl. o
výměře 1141 m2, parc. č. st. 1639 zast. pl. o výměře 160 m2, parc. č. st. 1640 zast. pl. o výměře
911 m2, parc. č. st. 1641 zast. pl. o výměře 199 m2, parc. č. st. 1642 zast. pl. o výměře 164 m2,
parc. č. st. 1643 zast. pl. o výměře 395 m2, parc. č. st. 1644 zast. pl. o výměře 91 m2, parc. č. st.
1645 zast. pl. o výměře 257 m2, parc. č. st. 1646 zast. pl. o výměře 409 m2, parc. č. st. 1647
zast. pl. o výměře 455 m2, parc. č. st. 1648 zast. pl. o výměře 75 m2, parc. č. 848/2 ost. pl. o
výměře 4340 m2 a parc. č. 848/3 ost. pl. o výměře 386 m2,vše v k.ú. a obci Kojetín, se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména přípojkami plynu, vody a kanalizace, zděným zásobníkem,
přístřeškem na kola, studnou, kanalizační šachtou, stožárovou trafostanicí, komunikacemi,
zpevněnými plochami, oplocením, vjezdovými vraty, trvalými porosty, včetně vnitřního vybavení,
vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova
8, a to ve výši 8 000 000,- Kč.
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Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/15/2012

Odkoupení pozemků v k.ú. Předmostí, obec Přerov z podílového
spoluvlastnictví společnosti CIDEM Hranice, a.s., paní Jaroslavy
Černé, paní Libuše Rejlek a paní Dany Zemánkové do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit,

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

a to vpřípadě, že společnost CIDEM Hranice, a.s. své zákonné předkupní právo neuplatní,
a) odkoupení id. 4/12 pozemků parc. č. st. 572/8 zast. pl. o výměře 463 m2, parc. č.
222/15 ost. pl. o výměře 2 419 m2, parc. č. 222/20 ost. pl. o výměře 1 549 m2, parc. č.
222/21 ost. pl. o výměře 819 m2 a parc. č. 222/22 ost. pl. o výměře 97 m2, vše v k.ú.
Předmostí, obec Přerov z vlastnictví paní Dany Zemánkové, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu v celkové výši 543 080,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
b) odkoupení id. 4/12 pozemků parc. č. st. 572/8 zast. pl. o výměře 463 m2, parc. č. 222/15
ost. pl. o výměře 2 419 m2, parc. č. 222/20 ost. pl. o výměře 1 549 m2, parc. č. 222/21
ost. pl. o výměře 819 m2 a parc. č. 222/22 ost. pl. o výměře 97 m2, vše v k.ú. Předmostí,
obec Přerov z vlastnictví paní Jaroslavy Černé, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v
celkové výši 543 080,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
c) odkoupení id. 1/12 pozemků parc. č. st. 572/8 zast. pl. o výměře 463 m2, parc. č. 222/15
ost. pl. o výměře 2 419 m2, parc. č. 222/20 ost. pl. o výměře 1 549 m2, parc. č. 222/21
ost. pl. o výměře 819 m2 a parc. č. 222/22 ost. pl. o výměře 97 m2, vše v k.ú. Předmostí,
obec Přerov z vlastnictví paní Libuše Rejlek, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v
celkové výši 135 770,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

neakceptovat návrh společnosti CIDEM Hranice, a.s. na odkoupení spoluvlastnického
podílu (id. 3/12) k pozemkům parc. č. st. 572/8 zast. pl. o výměře 463 m2, parc. č. 222/15
ost. pl. o výměře 2 419 m2, parc. č. 222/20 ost. pl. o výměře 1 549 m2, parc. č. 222/21 ost.
pl. o výměře 819 m2 a parc. č. 222/22 ost. pl. o výměře 97 m2, vše v k.ú. Předmostí, obec
Přerov do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu v celkové výši 1 243 177,50 Kč z důvodu
navržené výše kupní ceny.
doporučuje Radě Olomouckého kraje
uložit vedoucímu odboru ekonomického ve spolupráci s vedoucím odboru dopravy a
silničního hospodářství a s ředitelem Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace zajistit finanční prostředky na realizaci výkupů pozemků v k.ú. Předmostí, obec
Přerov.
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Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/16/2012

Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou
z vlastnictví paní Olgy Benešové 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. 2715/2 ost. pl. o výměře 289 m2 v k.ú. a obci Střítež nad Ludinou
z vlastnictví paní Olgy Benešové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu stanovenou v souladu s usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/19/27/2007 ze dne 10. 9. 2007. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/17/2012

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.

zastavuje
projednávání záležitosti majetkoprávního řešení 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 mezi společností inex invest
s.r.o. a Olomouckým krajem z důvodu nezájmu společnosti inex invest s.r.o. o realizaci převodu
za podmínek navržených Olomouckým krajem.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/18/2012

Odkoupení části pozemku v k.ú. Čunín, obec Konice,
dotčeného stavbou „Výstavba nové mostní konstrukce ve
stejné pozici jako původní most a úprava silnice III/37949“
z vlastnictví společnosti Brněnská správcovská, a.s. 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. 369/4 orná půda o výměře 310 m2, dle geometrického
plánu č. 264-2596/2011 ze dne 9. 1. 2012 pozemek parc. č. 369/6 ost. pl. o výměře 310 m2
v k.ú. Čunín, obec Konice z vlastnictví společnosti Brněnská správcovská, a.s., IČ:
26279274, 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 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/35/19/2012

Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. a obci Moravský
Beroun z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do

Strana 9 (celkem 13)
Dne 25. 6. 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

vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstvu Olomouckého kraje č. UZ/17/29/2010, bod 3. 5., ze dne
13. 12. 2010 ve věci bezúplatného nabytí části pozemku v k.ú. a obci Moravský Beroun,
z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu
požadavku dárce na doplnění podmínek převodu.
schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1779/1 ost. pl. o výměře 55 m2, dle
geometrického plánu č. 1153 – 321/2009 ze dne 26. 8. 2009 pozemek parc. č. 1779/1 díl „b“
o výměře 55 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1782/1 ost. pl. o celkové výměře
13 561 m2, v k.ú. a obci Moravský Beroun, z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel
uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/20/2012

Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Základní školy prof. Z.
Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí budovy bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 110/2 a pozemku parc.
č. st. 110/2 zast. pl. o výměře 6 697 m2, vše k.ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce, z hospodaření Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11,
příspěvková organizace, a dále stavby nezapsané do katastru nemovitostí na pozemku parc. č.
st. 104/1 zast. pl., pozemků parc. č. st. 104/1 zast. pl. o výměře 915 m2, parc. č. 980/8 ost. pl. o
výměře 2 889 m2 a parc. č. 980/9 zahrada o výměře 1 661 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc,
z vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308, vše do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatky k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/21/2012
Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a
obci Čelčice, dotčených stavbou „II/367 Bedihošť – Kojetín –
stavební úpravy – opěrná zeď Čelčice“.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1386 ost. pl. o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č.
283-60/2011 ze dne 24. 11. 2011 pozemek parc. č. 1386/2 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. a obci
Čelčice, z vlastnictví obce Čelčice, IČ: 00288136, 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
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uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena na část pozemku parc. č. 1388/1 v k.ú. a obci
Čelčice, spočívajícího v právu umístění a provozování stavby „II/367 Bedihošť – Kojetín –
stavební úpravy – opěrná zeď Čelčice“, v právu chůze, vjezdu a odjezdu motorových
vozidel a mechanizmů na předmětný pozemek za účelem provádění čištění, údržby a oprav
stavby „II/367 Bedihošť – Kojetín – stavební úpravy – opěrná zeď Čelčice“ mezi
Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene a Povodím Moravy, s.p., IČ:
70890013, jako povinným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu. Podkladem pro stanovení ceny věcného břemene
dohodou bude výpočet její ceny ve výši obvyklé (tržní), zjištěné znaleckým posudkem.
Nebude-li možné hodnotu věcného břemene ocenit výše uvedeným způsobem, pak se
oceňuje právo odpovídající věcnému břemenu ve výši 10 000,- Kč. K ceně věcného
břemene bude připočtena příslušná sazba DPH. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku
k návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/22/2012

Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Zálesí u Javorníka,
obec Javorník z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Javorník.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1552 ost. pl. o výměře 3 075 m2, dle
geometrického plánu č. 94-247/2011 ze dne 10. 1. 2012 pozemky parc. č 1552/5 ost. pl. o
výměře 357 m2, parc. č. 1552/6 ost. pl. o výměře 57 m2, parc. č. 1552/7 ost. pl. o výměře 69
m2, parc. č. 1552/8 ost. pl. o výměře 167 m2, parc. č. 1552/9 ost. pl. o výměře 236 m2, parc.
č. 1552/10 ost. pl. o výměře 693 m2, parc. č. 1552/11 ost. pl. o výměře 474 m2, parc. č.
1636/9 ost. pl. o výměře 897 m2, parc. č. 1636/10 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 1636/11
ost. pl. o výměře 39 m2, vše v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví města Javorník, IČ: 00302708. 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/35/23/2012

Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Hrabová u Dubicka, obec
Hrabová z vlastnictví Olomouckého kraje z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví obce Hrabová.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatný převod pozemní komunikace – nyní vyřazené silnice III/31539 Hrabová – příjezdná
v délce 0,772 km od křižovatky se silnicí II/315 (uzlový bod 1443A053) km 0,000 po konec
silnice III/31539 (uzlový bod 1443A090) km 0,772, se všemi součástmi a příslušenstvím,
zejména se 4 mostními objekty ev. č. 31539-1, ev. č. 31539-2, ev. č. 31539-3 a ev. č. 315394, včetně pozemků parc. č. 1140 ost. pl. o výměře 3 423 m2, parc. č. 1141 ost. pl. o výměře
706 m2, parc. č. 1142 ost. pl. o výměře 766 m2, parc. č. 1143 ost. pl. o výměře 218 m2 a
parc. č. 1144 ost. pl. o výměře 752 m2, vše k.ú. Hrabová u Dubicka, obec Hrabová, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
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příspěvková organizace, do vlastnictví obce Hrabová, IČ: 00636061. 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/35/24/2012

Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na
realizaci vzájemných bezúplatných převodů nemovitostí mezi
městem Šumperk a Olomouckým krajem.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku
parc. č. 422 zahrada o výměře cca 35 m2 v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3, do vlastnictví
města Šumperk za podmínky, že současně bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě
na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2044/1 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v k.ú. a obci
Šumperk z vlastnictví města Šumperk do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední
školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3, a za podmínky vybudování nového
oplocení na nově vzniklé hranici pozemků na náklady města Šumperk. Řádné darovací smlouvy
budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba
„Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku“ kolaudována. Nabyvatelé uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/25/2012

Svěření pozemku v k.ú. Bukovice u Velkých Losin, obec Velké
Losiny do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

svěření pozemku parc. č. 875/3 ost. pl. o výměře 7 816 m2 v k.ú. Bukovice u Velkých Losin,
obec Velké Losiny do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace s účinností od 1. 10. 2012.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/26/2012

Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly
předloženy Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi
konané dne 5. 6. 2012 a 19. 6. 2012 a nebyly projednány v K –
MP.

bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1.- 7.
Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/35/27/2012

Návrh termínů jednání K-MP na II. pololetí roku 2012.

schvaluje
termíny jednání K- MP na II. pololetí 2012
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Výsledek hlasování: Pro/10, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 25. 6. 2012

Mgr. Dalibor Horák
předseda komise
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