Usnesení č. 37 z jednání
Komise pro majetkoprávní záležitosti
Rady Olomouckého kraje
ze dne 24. 9. 2012

KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
UKM/37/1/2012Odprodej pozemku v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy
polygrafické, Olomouc, Střední Novosadská 55.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat pozemek parc. č. 249/29 ost. pl. o výměře 1 653 m2 v k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
školy polygrafické, Olomouc, Střední Novosadská 55, do vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p.,
IČ: 70890013, za kupní cenu ve výši 1 351 350,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z
přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/2/2012

Odprodej pozemků v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.

souhlasí
s navrženým postupem ve věci odprodeje pozemků v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/3/2012Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina, obec Libina
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat části pozemků parc. č. st. 118 zast. pl. o výměře
121 m2 a parc. č. 211 zahrada o výměře 800 m2, dle geometrického plánu č. 1002 –
515/2010 ze dne 26. 3. 2010 pozemky parc. č. st. 118/1 zast. pl. o výměře 121 m2 a parc.
č. 211/1 zahrada o výměře 800 m2, vše v k.ú. Horní Libina, obec Libina, vše z vlastnictví
Strana 1 (celkem 10)
Dne 24. 9. 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

Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za minimální kupní cenu ve výši 276 300,- Kč, když jednotlivé nabídky budou
přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/4/2012Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. a obci Oprostovice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Oprostovice.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 217/1 ost. pl. o výměře 1
m2, dle geometrického plánu č. 78-153/2010 ze dne 15. 10. 2010 pozemek parc. č. 217/3 ost. pl.
o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Oprostovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Oprostovice, IČ:
00636452. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/5/2012 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Postřelmůvek.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1055/1 ost. pl. o výměře
1 299 m2, dle geometrického plánu č. 268-83/2012 ze dne 8. 8. 2012 pozemky parc. č. 1055/5
ost. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 1055/8 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 1055/9 ost. pl. o
výměře 78 m2, parc. č. 1055/10 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 1055/11 ost. pl. o výměře 34
m2, parc. č. 1055/12 ost. pl. o výměře 362 m2, parc. č. 1055/13 ost. pl. o výměře 366 m2 a parc.
č. 1055/15 ost. pl. o výměře 258 m2, vše v k.ú. a obci Postřelmůvek, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Postřelmůvek, IČ: 00635961, za podmínky, že současně bude realizováno
bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1055/4 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1075/15
zahrada o výměře 7 m2, parc. č 1075/14 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 1075/37 ost. pl. o
výměře 6 m2, parc. č. 1075/38 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 1075/39 ost. pl. o výměře 1 m2,
dle geometrického plánu č. 268-83/2012 ze dne 8. 8. 2012 pozemky parc. č. 1055/14 ost. pl. o
výměře 1 m2, parc. č. 1075/46 ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č. 1075/37 ost. pl. o výměře 27 m2,
vše v k.ú. a obci Postřelmůvek, vše z vlastnictví obce Postřelmůvek, IČ: 00635961, 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.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení části pozemku parc. č. 51 zahrada o výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 26883/2012 ze dne 8. 8. 2012 pozemek parc. č. 51/3 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. a obci
Postřelmůvek ze společného jmění manželů Ireny a Václava Sittových 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.

Strana 2 (celkem 10)
Dne 24. 9. 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

Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/6/2012Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou „Oprava
mostního objektu – most ev. č. 44436 – Bělkovice“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 1478 ost. pl. o výměře 495 m2 a
část pozemku 2349 ost. pl. o výměře 301 m2, dle geometrického plánu č. 1096-214/2010 ze dne
23. 12. 2010 pozemek parc. č. 2349/2 ost. pl. o výměře 301 m2 v k.ú. Dolany u Olomouce, obec
Dolany z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dolany, IČ: 00298808. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 1408 ost. pl. o výměře 5 m2, dle
geometrického plánu č. 281-201/2003 ze dne 1. 10. 2004 pozemek parc. č. 1408/2 vodní plocha
o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Domašov u Šternberka z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení částí pozemku parc. č. 1400/9 vodní plocha o výměře 45 m2, dle geometrického plánu
č. 281-201/2003 ze dne 1. 10. 2004 pozemky parc. č. 1425 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č.
1426 ost. pl. o výměře 26 m2, oba v k.ú. a obci Domašov u Šternberka a částí pozemku parc.
č. 1189 vodní plocha o výměře 277 m2, dle geometrického plánu č. 341-201/2003 ze dne 29. 9.
2004 pozemky parc. č. 1251 ost. pl. o výměře 272 m2 a parc. č. 1252 ost. pl. o výměře 5 m2, oba
v k.ú. Lašťany, obec Bělkovice-Lašťany, vše z vlastnictví ČR-Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/7/2012 Uzavření darovací smlouvy na stavby vybudované v rámci
investiční akce „Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc –
Hejčín“ mezi Olomouckým krajem jako dárcem a statutárním
městem Olomouc jako obdarovaným.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést stavbu příjezdové komunikace o výměře 451 m2
na pozemcích parc. č. 345/2 ost. pl., parc. č. 527/5 ost. pl. a parc. č. 346/4 ost. pl., stavbu
parkoviště o výměře 99 m2 na pozemku parc. č. 346/6 ost. pl., stavbu pěší komunikace o výměře
135 m2 na pozemku parc. č. 527/5 ost. pl., vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc a stavbu veřejného
osvětlení v délce 41,52 m na pozemku parc. č. 527/5 ost. pl. v k.ú. Hejčín, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/37/8/2012Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a módy,
Prostějov.
doporučuje Radě Olomouckého kraje pozastavit
projednávání záležitosti případného odprodeje části pozemku parc. č. 5403 ost. pl. o výměře
81 m2, dle geometrického plánu č. 4637 – 551/2010 pozemek parc. č. 5403/2 ost. pl. o
výměře 81 m2, v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední školy designu a módy, Prostějov, do vlastnictví společnosti H  D, a.s., IČ:
60748451, a to doby realizace odprodeje budovy domova mládeže s pozemky na ul.
Olomoucká v Prostějově.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/9/2012Majetkoprávní vypořádání pozemků, pozemní komunikace a
veřejného osvětlení v k.ú. Hodolany, obec Olomouc mezi
Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2009/02866/OMP/OSB,
uzavřené dne 27. 10. 2009 mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným, jejichž předmětem je budoucí bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 959/21 o výměře cca 300 m2 včetně pozemní komunikace na části tohoto
pozemku v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z důvodu rozšíření předmětu převodu.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést pozemek parc. č. 959/21 ost. pl. o výměře
1106 m2 včetně pozemní komunikace v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, do vlastnictví
statutárního města Olomouc, IČ: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje pozastavit
projednávání majetkoprávního vypořádání pozemku parc. č. 959/20 ost. pl. o výměře 2 208 m2
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a to do ukončení staveb protipovodňových opatření v této
lokalitě.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 959/1 ost. pl. o výměře 10 m2, dle geometrického plánu
č. 1877 – 383/2010 ze dne 30. 11. 2010 pozemek parc. č. 959/1 díl „a“ o výměře 10 m2, který je
sloučen do pozemku parc. č. st. 955/2 zast. pl. o celkové výměře 59 m2, v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést veřejné osvětlení (8 ks lamp včetně kabelového
vedení) na částech pozemků parc. č.959/18 ost. pl., parc. č. 959/41 ost. pl., parc. č. 959/17 ost.
pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Základní
umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, do vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ:
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00299308.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/10/2012 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku
v k.ú. a obci Prostějov mezi Olomouckým krajem jako povinným
z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s. jako
oprávněným z věcného břemene.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 2635/1 ost. pl. v k.ú. a
obci Prostějov, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení VN
v předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti
s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení ve smyslu zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5143-1325/2012 ze
dne 26. 7. 2012, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene za jednorázovou
úhradu ve výši 3 720,- 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/11/2012 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k mostu přes vodní tok
Baběnec, spočívajícího v umístění a provozování přeložky STL
plynovodu v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „III/44919,
III/44920, III/37340, III/44922 Loučany – Náměšť na Hané,
rekonstrukce silnice“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k mostu přes vodní tok Baběnec, který se
nachází na pozemku parc. č. 843 vodní plocha v k.ú. a obci Náměšť na Hané ve vlastnictví
Olomouckého kraje, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování přeložky STL
plynovodu včetně součástí a příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět na most v souvislosti se
zřizováním, opravami a provozováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem jako povinným
z věcného břemene a společností SMP Net, s.r.o. jako oprávněným z věcného břemene. Věcné
břemeno bude zřízeno bezplatně a na dobu neurčitou. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/12/2012 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Říkovice u Přerova, obec
Říkovice z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/28/2010, bod 3. 12., ze dne
13. 12. 2010 ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 336/4 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú.
Říkovice u Přerova, obec Říkovice 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.
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schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 336/4 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Říkovice u
Přerova, obec Říkovice 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 veškeré náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/13/2012 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohuslavice u Konice a obci
Bohuslavice z vlastnictví obce Bohuslavice do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
doporučuje Radě Olomouckého kraje pozastavit
projednávání záležitosti případného bezúplatného nabytí částí pozemků parc. č. 691/2 ost. pl. o
výměře 7 268 m2, parc. č. 694/2 ost. pl. o výměře 22 332 m2 a parc. č. 705/2 ost. pl. o výměře 7
782 m2, vše v k.ú. Bohuslavice u Konice, obec Bohuslavice, vše z vlastnictví obce Bohuslavice,
IČ: 00288039, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, a to do doby realizace případné rekonstrukce silnic na území obce
Bohuslavice a zaměření silnice.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/14/2012 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a
obci Čelčice, dotčených stavbou „II/367 Bedihošť – Kojetín –
stavební úpravy – opěrná zeď Čelčice“.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
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.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/15/2012 Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. a obci
Moravský Beroun z vlastnictví města Moravský Beroun do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Základní
školy Moravský Beroun, Masarykova 357.
navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/25/2006, bod 2. 4., ze dne 13. 12. 2006 ve
věci bezúplatného nabytí budovy Moravský Beroun č.p. 357 obč. vyb. na pozemku parc. č. 205
zast. pl., budovy Moravský Beroun č.p. 371 obč. vyb. na pozemku parc. č. 1330 zast. pl. a
pozemků parc. č. 205 zast. pl. o výměře 319 m2, parc. č. 206 ost. pl. o výměře 4213 m2, parc. č.
1330 zast. pl. o výměře 172 m2 a parc. č. 1331 zahrada o výměře 288 m2, vše v k.ú. a obci
Moravský Beroun z vlastnictví města Moravský Beroun do vlastnictví Olomouckého kraje, do
správy Základní školy Moravský Beroun, Masarykova 357, z důvodu zrušení této příspěvkové
organizace ke dni 31. 8. 2012.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/37/16/2012

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Nezamyslice nad Hanou,
obec Nezamyslice z vlastnictví městyse Nezamyslice do
vlastnictví Olomouckého kraje do hospodaření Domova „Na
Zámku“, příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 963/5 vodní plocha o výměře 270 m2 v k.ú. Nezamyslice nad
Hanou, obec Nezamyslice z vlastnictví městyse Nezamyslice, IČ: 00288501, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Domova „Na Zámku“, příspěvkové organizace. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/17/2012

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Křivá, obec Dlouhá Loučka
z vlastnictví ČR –Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
Olomouckého kraje.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 666 ost. pl. o výměře 3 591 m2 v k.ú. Křivá, obec
Dlouhá Loučka z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Olomouckého
kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/18/2012

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Velký Týnec z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví obce Velký Týnec.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2012/02258/OMP/OSB,
uzavřené dne 30. 5. 2012 mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a obcí Velký
Týnec jako budoucím kupujícím, jejichž předmětem je budoucí odprodej části pozemku v k.ú. a
obci Velký Týnec se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně objektů, které po částečné
demolici zůstanou na pozemku.
doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 219 zast. pl. o výměře cca 190 m2
v k.ú. a obci Velký Týnec se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně objektu, který po částečné
demolici zůstal na části pozemku z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví obce Velký Týnec, IČ: 00299669 za
kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 219 zast. pl. o výměře cca
825 m2 v k.ú. a obci Velký Týnec se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví
obce Velký Týnec, IČ: 00299669. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
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nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/19/2012

Odkoupení pozemků v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice
z vlastnictví ČR –Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, do vlastnictví Olomouckého kraje.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení pozemků parc. č. 338/7 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 355/4 ost. pl. o výměře 80
m2, parc. č. 355/9 ost. pl. o výměře 251 m2 a parc. č. 356/4 ost. pl. o výměře 589 m2, vše v k.ú.
Říkovice u Přerova, obec Říkovice, vše z vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, IČ: 70994234, do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 40 000,- Kč a
za podmínek stanovených Správou železniční dopravní cesty, státní organizace. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/20/2012

Revokace usnesení ve věci odkoupení pozemků zastavěných
krajskými silnicemi.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje revokovat

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2., ze dne 10. 9. 2007 ve věci:
1) odkoupení pozemku parc. č. 455/5 v k.ú. a obci Blatec z vlastnictví paní Hany Kuté,
2) odkoupení pozemku parc. č. 510/18 v k.ú. a obci Blatec z vlastnictví pana Jana Kadlece
3) odkoupení pozemku parc. č. 510/18 v k.ú. a obci Blatec z vlastnictví pana Jana Kadlece
4) odkoupení pozemků parc. č. 514/1 a parc. č. 514/2 v k.ú. a obci Bílsko z vlastnictví pana
Josefa Bajera
5) odkoupení pozemků parc. č. 1235/12 a parc. č. 1235/52 v k.ú. a obci Hustopeče nad
Bečvou z vlastnictví pana Zdeňka Volka
6) odkoupení pozemků parc. č. 18/6 a parc. č. 18/7 v k.ú. Hrochov, obec Lipová z vlastnictví
pana Karla Vinklera
7) odkoupení pozemku parc. č. 303/6 v k.ú. a obci Krčmaň z vlastnictví paní Renáty
Dostálové
8) odkoupení pozemků parc. č. 257/52, parc. č. 257/54, parc. č. 257/55, vše v k.ú. Rataje u
Olomouce, obec Těšetice, vše z podílového spoluvlastnictví paní Ireny Pluskalové (id. 1/2)
a paní Marie Valouškové (id. 1/2)
9) odkoupení pozemku parc. č. 257/2 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice z podílového
spoluvlastnictví paní Hany Borské (id. 1/3), Mgr. Marie Tysovské (id. 1/3) a pana
Miroslava Vilímovského (id. 1/3)
10) odkoupení pozemku parc. č. 257/60 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice z vlastnictví
pana Zdeňka Šoustala
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, z důvodu nezájmu vlastníků o odprodej předmětných pozemků.
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Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/21/2012

Odkoupení pozemku v k.ú. a obci Mírov z vlastnictví pana Jana
Pejchala do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

zastavuje
projednávání odkoupení pozemku parc. č. 221/6 trvalý travní porost o výměře 35 m2 v k.ú. a obci
Mírov z vlastnictví pana Jana Pejchala do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu pana Pejchala o odprodej
pozemku.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/22/2012

Odkoupení částí pozemku v k.ú. a obci Hoštejn, zastavěných
silnicí II/315, z vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s.p. do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.

navrhuje Radě Olomouckého
Olomouckého kraje schválit

kraje

doporučit

Zastupitelstvu

odkoupení částí pozemku parc. č. 401 vodní plocha o výměře 181 m2, dle geometrického plánu
č. 363-142/2011 ze dne 27. 9. 2011 pozemky parc. č. 401/2 ost. pl. o výměře 59 m2 a parc. č.
401/3 ost. pl. o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Hoštejn z vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p.,
IČ: 70890013, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 4 525,- 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/13, Proti/0, Zdržel se/0

UKM/37/23/2012

Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku mezi podílovými
spoluvlastníky pozemku v k.ú. a obci Prostějov jako
pronajímateli a Střední odbornou školou průmyslovou a
Středním odborným učilištěm strojírenským, Prostějov, Lidická
4 jako nájemcem

doporučuje Radě Olomouckého kraje souhlasit
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 4486/1 zahrada o výměře 226 m2 v k.ú. a
obci Prostějov mezi Ing. Renatou Podpěrovou (id. 2/8), Ing. Simonou Štorkovou (id. 1/8), Ing.
Eugenem Wichterlem (id. 1/8), panem Karlem Wichterlem (id. 1/4) a panem Lambertem
Wichterlem (id. 1/4) jako pronajímateli a Střední odbornou školou průmyslovou a Středním
odborným učilištěm strojírenským, Prostějov, Lidická 4 jako nájemcem na dobu neurčitou, když
nájemní vztah lze ukončit dohodou nebo výpovědí. Výpověď lze dát pouze z důvodů, že došlo
k odstranění budovy bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. 4485 zast. pl. a na části
pozemku parc. č. 4486/1 zahrada o výměře 226 m2 v k.ú. a obci Prostějov, nebo že došlo ke
změně vlastníka této budovy. Nájemné bude sjednáno v souladu se zřizovací listinou
příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0
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UKM/37/24/2012

Informace o dispozicích, které z časových důvodů byly
Radě Olomouckého kraje k projednání na schůzi konané
dne 11. 9. 2012 a nebyly projednány v K –MP.

bere na vědomí
dispozice uvedené v bodech 1.- 11.
Výsledek hlasování: Pro/13, Proti/0, Zdržel se/0

V Olomouci dne 24. 9. 2012
Mgr. Dalibor Horák
předseda komise
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