USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 28. 11. 2002
UZ/12/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
upraveného programu zasedání
UZ/12/2/2002 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
ke dni 31. 10. 2002
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í
Olomouckého kraje

upravenou zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva

2. s c h v a l u j e změnu termínu plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
 UZ/7/12/2001, změna termínu T: 30. 11. 2002
 UZ/7/13/2001, změna termínu T: 30. 11. 2002
 UZ/10/22/2002, změna termínu T: 30. 11. 2002

UZ/12/3/2002 Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Termín: 28. 11. 2002

UZ/12/4/2002 Rozdělení finanční výpomoci krajům postiženým povodněmi
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e rozdělení finanční výpomoci dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje o
konečném využití finančních prostředků
Termín: 2/2003

UZ/12/5/2002 Rozpočet Olomouckého kraje 2002 – rozpočtové změny
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5.
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UZ/12/6/2002 Účelové finanční prostředky obcím Olomouckého kraje na jednotky
sborů dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e účelové finanční prostředky obcím Olomouckého kraje na jednotky sborů
dobrovolných hasičů dle Přílohy č. 1

UZ/12/7/2002 Systémová podpora
Olomouckého kraje

zajišťování

dopravní

obslužnosti

na území

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

u k l á d á odboru dopravy a silničního hospodářství zabezpečit základní dopravní obslužnost
území kraje v přechodném období roku 2003 a připravit návrh dopravní obslužnosti území
kraje v rámci systému IDS pro rok 2004

3.

s t a n o v u j e pro rok 2003 rozsah základní dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji dle
přílohy č. 1

4.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jana Březinu k podpisu smluv o závazku
veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v roce 2003

UZ/12/8/2002 Ekonomické porovnání
obchodní společnosti

výhodnosti

příspěvkové

organizace a

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

UZ/12/9/2002 Likvidace skladu Bedihošť
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu

2.

s o u h l a s í s demolicí skladu na pozemku parc.č. 481/1 v obci Bedihošť, k.ú. Bedihošť

3.

u k l á d á řediteli Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace Ing. Drahomíru
Babničovi realizovat usnesení, uvedené v bodu 2 usnesení

UZ/12/10/2002 Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
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2.

schvaluje:

2. 1. zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 1124/1 ostatní
plocha v k. ú. Šumperk, obec Šumperk v rozsahu dle geometrického plánu č. 3527-91/2001 a
věcného břemene obsahující právo provádět úpravy a údržbu elektrického vedení na (v) pozemku
parc. č. 1124/1 ostatní plocha o výměře 4175 m2 v k. ú. Šumperk, obec Šumperk v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3527-95/2001 ve prospěch každého vlastníka stavby - ost. stav. objekt na
pozemku st. parc. č. 2689/1 zastavěná plocha a každého vlastníka pozemku st. parc. č. 2689/1
zastavěná plocha, vše v k.ú. Šumperk, obec Šumperk (nyní ve vlastnictví Olomouckého kraje,
správě Střediska praktického vyučování - strojírenské, Šumperk, Nemocniční 13) za celkovou cenu
1.000,- Kč.
(důvodová zpráva str. 11)
2. 2. odprodej pozemků parc. č. 3 zast. pl. o výměře 152 m2 a parc. č. 4 ost. pl. o výměře 419 m2 ,
v k. ú. Dolní Lipová, obec Lipová – lázně paní Sylvě Janhubové za kupní cenu ve výši 30 000,- Kč
s tím, že nabyvatelka uhradí správní poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 12)
2. 3. odprodej pozemku parc. č. 1120 zast. pl. o výměře 538 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, paní MUDr. Jarmile Paučkové za kupní cenu ve výši 231 340,- Kč s tím, že nabyvatelka
uhradí správní poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 14)
2. 4. odprodej objektu bydlení čp. 335 Lipová – lázně na pozemku parc. č. 262 zast. pl., pozemků
parc. č. 262 zast. pl. o výměře 211 m2 a parc. č. 263 ost. pl. o výměře 596 m2, vše v k.ú. Dolní
Lipová, obec Lipová – lázně manželům Věře a Liboru Bartošovým za kupní cenu ve výši 489 942,Kč s tím, že nabyvatelé uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní
poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 16)
2. 5. odprodej objektu zemědělské stavby na pozemku parc. č. st. 576 zast. pl. a pozemku parc. č.
st. 576 zast. pl. o výměře 303 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, obec Šumperk společnosti
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o. za kupní cenu ve výši 150 000,- Kč s tím, že
nabyvatel uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatky spojené
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 18)
2. 6. pronájem části pozemků parc. č. 1028/5 ost. pl. o výměře 82 m2, parc. č. 1028/4 ost. pl. o
výměře 496 m2, parc. č. 1028/6 ost. pl. o výměře 186 m2, parc. č. 420/3 ost. pl. o výměře 523 m2,
parc. č. 1028/3 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 1028/1 ost. pl. o výměře 94 m2 a parc. č. 1028/2
ost. pl. o výměře 21 m2, vše v k.ú. Hněvotín, obec Hněvotín ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR na
dobu určitou od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2004, při nájemném ve výši 4,- Kč/ m2/ rok.
(důvodová zpráva str. 22)
2. 7. odkoupení pozemků :
- část pozemku parc. č. 238 ( pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ přídělový plán
nebo jiný podklad ) orná půda o výměře 1063 m2 v k. ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš, dle
geometrického plánu č. 46 - 41/2001 ze dne 21. 6. 2001 pozemek parc. č. 489/24 orná půda o
výměře 1063 m2 v k. ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš z vlastnictví pí. Hany Hašplové, V. P.
Čkalova 503/12, Praha
- části pozemků parc. č. 241/1 orná půda o výměře 7 m2, parc. č. 242 orná půda o výměře 9 m2 a
parc. č. 245 orná půda o výměře 1261 m2 ( vše pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely
původ přídělový plán nebo jiný podklad ), vše orná půda, vše v k. ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš,
dle geometrického plánu č. 46 - 41/2001 ze dne 21. 6. 2001 pozemek parc. č. 489/25 orná půda
v k. ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš z vlastnictví pí. Boženy Zdražilové, Zahradní 208, Vidnava
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- část pozemku parc. č. 273 ( pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ přídělový plán
nebo jiný podklad ) orná půda o výměře 39 m2 v k. ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš, dle
geometrického plánu č. 46 - 41/2001 ze dne 21. 6. 2001 pozemek parc. č. 489/37 orná půda o
výměře 39 m2 v k. ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš a část pozemku parc. č. 274 ( pozemek ve
zjednodušené evidenci - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad ) orná půda o výměře 295
m2 v k. ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš, dle geometrického plánu č. 46 - 41/2001 ze dne 21. 6.
2001 pozemek parc. č. 489/27 orná půda o výměře 295 m2 v k. ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš
ze spoluvlastnictví pí. Marie Bartošové, Daroňova 33, Studénka, ( k id. 5/10 ), p. Ludvíka Graji,
Jistebník, ( k id. 1/10 ), p. Miroslava Graji, Husova 1, Opava, ( k id. 1/10 ), p. Jana Graji, Daroňova
33, Studénka, ( k id. 1/10 ), pí. Jaroslavy Šťávové, Mendelovo nám. 7, Brno ( k id. 1/10 ) a pí. Marie
Míčové, Zahradní 215, Vidnava, ( k id. 1/10 ),
a to za cenu (v místě obvyklou pro pozemky určené k zastavění ) ve výši 35,- Kč/ m2, tj. celkem za
kupní cenu ve výši 93 590,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s realizací převodu vlastnického
práva ponese kupující.
(důvodová zpráva str. 24)
2. 8. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 5681/3 o výměře 69 m2, parc. č. 5681/4 o výměře 39
m2, parc. č. 5681/13 o výměře 698 m2, parc. č. 5681/14 o výměře 800 m2, parc. č. 5681/15 o
výměře 790 m2, parc. č. 5681/16 o výměře 604 m2, parc. č. 5681/17 o výměře 276 m2, parc. č.
5681/18 o výměře 419 m2, parc. č. 5681/23 o výměře 525 m2, parc. č. 5681/24 o výměře 803 m2,
parc. č. 5681/27 o výměře 837 m2, parc. č. 5681/28 o výměře 463 m2, parc. č. 6040/4 o výměře
208 m2, parc. č. 6040/5 o výměře 168 m2, parc. č. 6040/6 o výměře 143 m2 a parc. č. 6315/3 o
výměře 844 m2, ideální jedné čtvrtiny pozemku parc. č. 5681/35 o výměře 415 m2 a podílu
203/252 pozemku parc. č. 6316/2 o výměře 202 m2, vše ostatní plocha – ostatní komunikace, vše
k. ú. Kojetín, obec Kojetín z vlastnictví České republiky – ŘSD ČR do vlastnictví Olomouckého
kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva uhradí nabyvatel.
(důvodová zpráva str. 29)
2. 9. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 121/4 o výměře 163 m2, parc. č. 121/5 o výměře 7 m2 a
parc. č. 596 o výměře 762 m2, vše ostatní plocha - ostatní komunikace, vše v k. ú. Hynčice nad
Moravou, obec Hanušovice, z vlastnictví České republiky – ŘSD ČR do vlastnictví Olomouckého
kraje s tím, že veškeré náklady spojené s realizací převodu vlastnického práva uhradí nabyvatel.
(důvodová zpráva str. 30)
2. 10. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 682 díl 2 o výměře 458 m2 a parc. č. 1629 o výměře
4891 m2, oba pozemky ve zjednodušené evidenci-parcely původ pozemkový katastr, vše ostatní
plocha – silnice, vše v k. ú. Žulová, obec Žulová z vlastnictví ČR - Okresní úřad Jeseník do
vlastnictví Olomouckého kraje s tím, že veškeré náklady spojené s realizací převodu vlastnického
práva uhradí nabyvatel.
(důvodová zpráva str. 31)
2. 11. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 44/1 ost. pl. o výměře 89 m2 v k.ú. Želechovice u
Uničova, obec Želechovice, dle geometrického plánu č. 106 – 17/2002 ze dne 10. 4. 2002
pozemek parc. č. 44/1 díl „e“ ost. pl. o výměře 89 m2 a části pozemku parc. č. 846/4 ost. pl. o
výměře 64 m2 v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice, dle geometrického plánu č. 106 –
17/2002 ze dne 10. 4. 2002 pozemek parc. č. 846/4 díl „g“ ost. pl. o výměře 64 m2 v k. ú.
Želechovice u Uničova, obec Želechovice, vše ve vlastnictví Obce Želechovice a části pozemku
parc. č. st. 43 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice, dle
geometrického plánu č. 106 – 17/2002 ze dne 10. 4. 2002 pozemek parc. č. st. 43 díl „a“ ost. pl. o
výměře 10 m2 v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice, ve vlastnictví manželů
Mendlíkových, vše do vlastnictví Olomouckého kraje s tím, že veškeré náklady spojené
s realizací převodu vlastnických práv uhradí nabyvatel.
(důvodová zpráva str. 34)
2. 12. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 28 zahrada o výměře 16 m2, dle GP č. 116616/2001 ze dne 31. 10. 2001 pozemek parc. č. 28 díl „a“ ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Otinoves,
obec Otinoves, ve vlastnictví manželů Kovářových do vlastnictví Olomouckého kraje a části
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pozemku parc. č. 1206/4 ost. pl. o výměře 27 m2, dle GP č. 116-616/2001 ze dne 31. 10. 2001
pozemek parc. č. 1206/4 díl „h“ ost. pl. o výměře 27 m2, část pozemku parc. č. st. 43 zast. pl. o
výměře 112 m2, dle GP č. 116-616/2001 ze dne 31. 10. 2001 pozemek parc. č. st. 43 díl „l“ ost.
pl. o výměře 112 m2, a část pozemku parc. č. 1245/29 ost. pl. o výměře 28 m2, dle GP č. 116616/2001 ze dne 31. 10. 2001 pozemek parc. č. 1245/29 díl „i“ ost. pl. o výměře 28 m2, vše v k.ú.
Otinoves, obec Otinoves, ve vlastnictví Obce Otinoves do vlastnictví Olomouckého kraje.
(důvodová zpráva str. 37)
2. 13. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na nebytové prostory (restaurace s přísl. a
vnitřním zařízením včetně letní terasy) o celkové výměře 654,96 m2 v budově čp. 835 na pozemku
parc. č. 1969 zast. pl. v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh mezi Městem Zábřeh jako
pronajímatelem a příspěvkovou organizací Olomouckého kraje Středním odborným učilištěm a
Odborným učilištěm Zábřeh jako nájemcem na dobu neurčitou s čtyřměsíční výpovědní lhůtou,
nájemným ve výši 480 000,- Kč/rok za účelem provozování hostinské činnosti a zajištění
odborného výcviku žáků učebního oboru kuchař, číšník.
(důvodová zpráva str. 39)
2. 14. výkup objektu bydlení čp. 1197 Šumperk na pozemku p.č. st. 1541 zast. pl. a části pozemku
p.č. st. 1541 zast. pl. o výměře 97 m2, dle GP č. 3524-328/2000 p.č. st. 1541/1 zast. pl. o výměře
97 m2, vše v k.ú. Šumperk, obec Šumperk, ve vlastnictví Města Šumperk do vlastnictví
Olomouckého kraje za úřední cenu nemovitostí dle znaleckého posudku ve výši 1 846 970,- Kč
s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatky
spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 40)
2. 15. odprodej pozemku parc. č. 204/2 ost. pl. o výměře 367 m2 a části pozemku parc. č.
204/3 ost. pl. o výměře 339 m2, dle geometrického plánu č. 173 – 8931/2002 ze dne 22. 6.
2002 pozemek parc. č. 204/14 ost. pl. o výměře 339 m2, vše v k. ú. Petříkov u Branné, obec
Ostružná, manželům Tatjáně a Ivu Dudovým za kupní cenu ve výši 70 000,- Kč s tím, že
nabyvatelé uhradí náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a
správní poplatek spojený s provedením vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 41)
2. 16. odprodej části pozemku parc. č. 1918/1 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc , dle geometrického plánu č. 1031 – 178/2002 ze dne 3. 7. 2002 parc. č. 1918/1 díl
„a“ o výměře 30 m2 sloučený do pozemku parc. č. 1119 zahrada, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, MUDr. Jarmile Koutné a MUDr. Jarmile Paučkové za kupní cenu ve výši 12 900,Kč s tím, že nabyvatelé uhradí náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého
posudku a správní poplatek spojený s provedením vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 43)
2. 17. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 7875 ost. pl. o výměře 54 m2 v k.ú.
Prostějov, obec Prostějov mezi Městem Prostějov jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací
Olomouckého kraje Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm, Prostějov, Lidická
2 jako nájemcem při nájemném ve výši 270,- Kč/rok, tj. 5,- Kč/m2/rok , na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou a za účelem rozšíření plochy pro odstavení jízdních kol studentů
školy .
(důvodová zpráva str. 45)
2. 18. směnu části komunikace III/43512 včetně části pozemku parc. č. 1741 ost. pl. o výměře
7121 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou, dle geometrického plánu č. 321- 99/99
ze dne 20. 9. 1999 pozemek parc. č. 1741/2 ost. pl. o výměře 7121 m2 v k.ú. Dub nad Moravou,
obec Dub nad Moravou ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za část místní komunikace včetně části pozemku parc. č. 263 ost.
pl. o výměře 629 m2 v k. ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou, dle geometrického plánu č.
330 – 630/1999 ze dne 3. 11. 1999 pozemek parc. č. 263/2 ost. pl. o výměře 629 m2 v k. ú. Dub
nad Moravou, obec Dub nad Moravou a pozemku parc. č. 308 ost. pl. o výměře 5130 m2 v k. ú.
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Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou, vše ve vlastnictví Obce Dub nad Moravou, a to bez
finančního vyrovnání a s tím, že veškeré náklady spojené s realizací směny ponese Olomoucký
kraj i Obec Dub nad Moravou společně.
(důvodová zpráva str. 45)
2. 19. bezúplatný převod vyřazené části silnice III/44421 včetně části pozemku parc. č. 528 ost. pl.
o výměře 4348 m2 v k. ú. Řídeč, obec Řídeč, dle geometrického plánu č. 114 – 5080/1999 ze dne
5. 4. 2000 pozemek parc. č. 528/2 ost. pl. o výměře 4348 m2 v k. ú. Řídeč, obec Řídeč, ve
vlastnictví Olomouckého kraje, správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví ČR - Lesy ČR s. p. Hradec Králové s tím, že veškeré náklady spojené s realizací
převodu ponese nabyvatel.
(důvodová zpráva str. 47)
2. 20. bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 722 zast. pl. o výměře 258 m2 v k.ú. Lipník nad
Bečvou, obec Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, správy Střední průmyslové školy
stavební, Lipník nad Bečvou do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou s tím, že veškeré náklady
spojené s realizací převodu ponese nabyvatel.
(důvodová zpráva str. 49)
2. 21. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc. č. 58 ost. pl. o výměře
72 m2 v k.ú. Nahošovice, obec Nahošovice ve vlastnictví Obce Nahošovice za část pozemku parc.
č. 292 ost. pl. o výměře 247 m2 v k.ú. Nahošovice, obec Nahošovice ve vlastnictví Olomouckého
kraje, správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to bez finančního
vyrovnání s tím, veškeré náklady spojené s realizací směny ponese Obec Nahošovice.
(důvodová zpráva str. 50)
2. 22. směnu části pozemku parc. č. 424 ost. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Kunčice, obec Bělotín, dle
geometrického plánu č. 64 - 40/2002 ze dne 17. 7. 2002 pozemek parc. č. 424/2 ostatní plocha o
výměře 41 m2 v k.ú. Kunčice, obec Bělotín ve vlastnictví Olomouckého kraje za část pozemku
parc. č. 2/1 ost. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Kunčice, obec Bělotín , dle geometrického plánu č. 64 40/2002 ze dne 17. 7. 2002 pozemek parc. č. 2/7 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Kunčice,
obec Bělotín ve vlastnictví firmy MOSAIC s. r . o. , a to bez úhrady finančního rozdílu s tím, že
veškeré náklady spojené s realizací směny ponese společnost MOSAIC s. r. o.
(důvodová zpráva str. 52)
2. 23. směnu pozemku parc. č. 622/19 orná půda o výměře 217 m2 ve vlastnictví Města Uničov za
pozemek parc. č. 620/4 ost. pl. o výměře 200 m2 ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, vše v k.ú. Uničov, obec Uničov, a to bez
finančního vyrovnání s tím, že Město Uničov uhradí správní poplatky spojené s podáním návrhů na
vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.
(důvodová zpráva str. 53)
2. 24. odprodej pozemku parc. č. 6829/7 ost. pl. o výměře 150 m2 v k.ú. Přerov, obec Přerov ve
vlastnictví Olomouckého kraje, správě Střední zemědělské školy Přerov manželům Karle a
Miroslavu Sekerovým za kupní cenu ve výši 36 000,- Kč s tím, že nabyvatelé uhradí správní
poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí .
(důvodová zpráva str. 55)
2. 25. odprodej pozemku parc. č. 6835/3 zast. pl. o výměře 15 m2 Jaromíru Plhákovi za kupní
cenu ve výši 8685,- Kč, parc. č. 6835/5 zast. pl. o výměře 13 m2 Milanu Rytířovi za kupní cenu ve
výši 7 527,- Kč, parc. č. 6835/6 zast. pl. o výměře 16 m2 manželům Marii a Michalu Dobrovickým
za kupní cenu ve výši 9 264,- Kč, parc. č. 6835/7 zast. pl. o výměře 19 m2 manželům Janě a
Vasilisovi Vlachopulosovým za kupní cenu ve výši 11 001,- Kč , parc. č. 6835/8 zast. pl. o výměře
17 m2 paní Dobroslavě Zehnalové za kupní cenu ve výši 9 843,- Kč, parc. č. 6835/9 zast. pl. o
výměře 17 m2 Ing. Martinu Švejdovi za kupní cenu ve výši 9 843,- Kč, parc. č. 6835/10 zast. pl. o
výměře 16 m2 Ivo Kopečkovi za kupní cenu ve výši 9 264,- Kč, parc. č. 6835/11 zast. pl. o výměře
14 m2 manželům Zdence a Miroslavu Borkovým za kupní cenu ve výši 8 106,- Kč, parc. č.
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6835/12 zast. pl. o výměře 16 m2 manželům Boženě a Jiřímu Kuželovým za kupní cenu ve výši
9 264,- Kč, parc. č. 6835/13 zast. pl. o výměře 16 m2 manželům Jiřině a Josefu Krobotovým za
kupní cenu ve výši 9 264,- Kč, parc. č. 6835/14 zast. pl. o výměře 17 m2 panu Václavu Ohnutkovi
za kupní cenu ve výši 9 843,- Kč, parc. č. 6835/15 zast. pl. o výměře 26 m2 Mgr. Jarmilu
Vysloužilovi za kupní cenu ve výši 15 054,- Kč, parc. č. 6835/16 zast. pl. o výměře 15 m2 panu
Zdeňku Havlíčkovi za kupní cenu ve výši 8 685,- Kč a parc. č. 6835/17 zast. pl. o výměře 23 m2
manželům Aleně a Pavolu Naďovým za kupní cenu ve výši 13 317,- Kč, vše v k.ú. Přerov, obec
Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Střední zemědělské školy Přerov s tím, že
nabyvatelé uhradí správní poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí .
(důvodová zpráva str. 56)
2. 26. směnu objektu občanské vybavenosti čp. 198 Přerov I - Město na pozemcích parc. č.
5196/54 a parc. č. 5196/55 v k.ú. Přerov, obec Přerov, pozemky parc. č. 5196/55 zast. pl. o
výměře 598 m2 a parc. č. 5196/50 ost. pl. o výměře 678 m2, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, vše
ve vlastnictví Olomouckého kraje za objekt občanské vybavenosti čp. 2390 Přerov I - Město na
pozemku parc. č. 1150/1 v k.ú. Přerov, obec Přerov a pozemky parc. č. 1150/1 zast. pl. o výměře
1421 m2 a části pozemku parc. č. 1151/1 ost. pl. o výměře 3008 m2, dle GP č. 2926 – 288/2002
parc. č. 1151/1 ost. pl. o výměře 3008 m2 , vše v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Města
Přerova, a to bez úhrady finančního rozdílu s tím, že veškeré náklady spojené s realizací směny
ponese Olomoucký kraj i Město Přerov společně.
(důvodová zpráva str. 59)
2. 27. odkoupení pozemku parc. č. 419/10 ost. pl. o výměře 256 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví manželů Františka a Marty Filípkových ( každý id. 1/2)
do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 122 880,- Kč.
(důvodová zpráva str. 62)
2. 28. odkoupení pozemku parc. č. 920/16 ost. pl. o výměře 735 m2 v k.ú. Luká, obec Luká v
podílovém spoluvlastnictví paní Blanky Axmanové ( k id. 1/2 ) za kupní ve výši 7 720,- Kč a paní
Emilie Mikulkové ( k id. 1/2 ) za kupní cenu ve výši 7 720,- Kč do vlastnictví Olomouckého kraje,
správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
(důvodová zpráva str. 63)
2. 29. odkoupení pozemku parc. č. 389/6 ost. pl. o výměře 39 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví Josefa Chocholy ( k id. 1/2 ) za kupní cenu ve výši
9 360,- Kč a manželů Josefa a Marie Chocholových ( k id. 1/2 ) za kupní cenu ve výši 9 360,- Kč do
vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
(důvodová zpráva str. 64)
2. 30. odkoupení pozemků parc. č. 5681/6 ost. pl. o výměře 676 m2 a parc. č. 5681/7 ost. pl. o
výměře 14 m2 v k.ú. Kojetín, obec Kojetín ve vlastnictví Ivo Tomaníka do vlastnictví Olomouckého
kraje, správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
31 130,- Kč.
(důvodová zpráva str. 65)
2. 31. odkoupení pozemků parc. č. 5681/19 ost. pl. o výměře 12 m2 a pozemku parc. č. 6315/4 ost.
pl. o výměře 34 m2, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín ve vlastnictví Jaroslavy Pískovské do
vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za kupní cenu ve výši 2 080,- Kč.
(důvodová zpráva str. 66)
2. 32. odkoupení části pozemku parc. č. 168 – pozemek ve zjed. ev. původ PK o výměře 3 220 m2
v k. ú. Dubčany u Choliny, obec Dubčany dle GP č. 45-20/94 ze dne 15. 6. 1994 parc. č. 254/4 ost.
pl. o výměře 3220 m2 v k.ú. Dubčany u Choliny, obec Dubčany v podílovém spoluvlastnictví Nataši
Gregorové ( k id. 2/3 ) za kupní cenu ve výši 45 080,- Kč, Šárky Ladžonové ( k id. 1/6 ) za kupní
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cenu ve výši 11 270,- Kč a Marka Dostála ( k id. 1/6 ) za kupní cenu ve výši 11 270,- Kč do
vlastnictví Olomouckého kraje, správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
(důvodová zpráva str. 67)
2. 33. odkoupení pozemku parc. č. 629/48 ost. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Nová Dědina u Konice,
obec Konice ve vlastnictví manželů Hany a Jana Polákových do vlastnictví Olomouckého kraje,
správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 690,- Kč.
(důvodová zpráva str. 68)
2. 34. odkoupení pozemku parc. č. 353/22 ost. pl. o výměře 1793 m2 v k. ú. Tři Dvory u Litovle,
obec Litovel ve vlastnictví paní Zdeňky Navrátilové do vlastnictví Olomouckého kraje, správě
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 109 970,- Kč.
(důvodová zpráva str. 69)
2. 35. odkoupení pozemků v k. ú. Kojetín, obci Kojetín :
- parc. č. 5779/6 ost. pl. o výměře 1048 m2, parc. č. 5779/8 ost. pl. o výměře 431 m2, parc. č.
5779/10 ost.pl. o výměře 221 m2 ve vlastnictví ČR – Povodí Moravy , s.p., za kupní cenu ve výši
76 700,- Kč,
- parc. č. 5681/12 ost. pl. o výměře 425 m2 ve vlastnictví paní Jaroslavy Řihoškové za kupní cenu
ve výši 19 180,- Kč,
- parc. č. 5681/35 ost.pl. o výměře 415 m2 v podílovém spoluvlastnictví paní Žofie Hegedüsové ( k
id. 1/12 ) za kupní cenu ve výši 1 560,- Kč, Jana Paličky ( k id. 1/12 ) za kupní cenu ve výši 1 560,Kč a Stanislava Paličky ( k id. 7/12 ) za kupní cenu ve výši
10 920,- Kč,
- parc.č. 5681/36 ost.pl. o výměře 85 m2 v podílovém spoluvlastnictví paní Žofie Hegedüsové ( k id.
1/12 ) za kupní cenu ve výši 320,- Kč, ing. Karla Křížka ( k id.1/4) za kupní cenu ve výši 960,- Kč,
Jana Paličky ( k id. 1/12 ) za kupní cenu ve výši 320,- Kč a Stanislava Paličky ( k id. 7/12 ) za
kupní cenu ve výši 2 240,- Kč,
- parc.č. 6040/7 ost. pl. o výměře 79 m2 v podílovém spoluvlastnictví Michaela Junáška ( k id.
1/4) za kupní cenu ve výši 890,- Kč , Milana Junáška ( k id. 1/4 ) za kupní cenu ve výši 890,- Kč,
Ing. Vladimíra Junáška ( k id. 1/4 ) za kupní cenu ve výši 890,- Kč a Reginy Junáškové ( k id. 1/4 )
za kupní cenu ve výši 890,- Kč,
- parc. č. 5681/8 ost. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 5681/9 ost. pl. o výměře 848 m2 ve vlastnictví
Květoslavy Švédové za kupní cenu ve výši 49 410,- Kč,
- parc. č. 5681/32 ost.pl. o výměře 44 m2 ve vlastnictví Vojtěcha Krybuse za kupní cenu ve výši
1 985,- Kč,
- parc. č. 5681/26 ost. pl. o výměře 47 m2 ve vlastnictví Zdeňka Brixe za kupní cenu ve výši 2 120,Kč,
- parc. č. 5681/37 ost.pl. o výměře 50 m2, parc. č. 6040/3 ost. pl. o výměře 220 m2 ve vlastnictví
Josefa Halaty za kupní cenu ve výši 12 180,- Kč,
- parc. č. 6012/4 ost. pl. o výměře 10 m2 ve vlastnictví Jindřišky Kochánkové za kupní cenu ve výši
450,- Kč,
- parc. č. 5681/25 ost. pl. o výměře 19 m2 ve vlastnictví Jana Mračka za kupní cenu ve výši 860,Kč,
- parc. č. 6012/5 ost. pl. o výměře 41 m2 ve vlastnictví Rudolfa Šťastníka za kupní cenu ve výši
1 850,- Kč,
a to vše do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
(důvodová zpráva str. 71)
2. 36. odkoupení části pozemků parc. č. 472 louka o výměře 2193 m2, parc. č. 502 ostatní plochasvah o výměře 796 m2 a parc. č. 457/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 87 m2, vše v k. ú.
Vlaské, dle geometrického plánu č. 50-7/2000 ze dne 10. 7. 2000 pozemek parc. č. 472/6 louka o
výměře 1199 m2, v k. ú. Vlaské, obci Malá Morava. Část pozemku parc. č. 503 louka o výměře
3478 m2 , v k. ú. Vlaské, dle geometrického plánu č. 50 - 7/2000 ze dne 10. 7. 2000 pozemek parc.
č. 503/8 louka o výměře 1680 m2, v k. ú. Vlaské, obci Malá Morava, ve vlastnictví ČR - správě
Pozemkový fond ČR za kupní cenu ve výši znaleckého posudku , tj. v celkové výši 60 460,- Kč
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stanovené znaleckým posudkem č. 2963 – 155.1/02 vypracovaného soudním znalcem Ing. Aloisem
Vidlářem dne 2. 11. 2002 do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace.
(důvodová zpráva str. 73)
2. 37. odkoupení části pozemku parc. č. 738 vodní plocha – tok přírodní o výměře 3539 m2, v k.ú.
Vlaské, dle geometrického plánu č. 50 - 7/2000 ze dne 10. 7. 2000 pozemky parc. č. 738/3 vodní
plocha - tok přírodní o výměře 95 m2 a parc. č. 738/4 vodní plocha - tok přírodní o výměře 79 m2,
oba v k. ú. Vlaské, obci Malá Morava, ve vlastnictví ČR- správě Povodí Moravy, s. p. za kupní
cenu ve výši znaleckého posudku, tj. v celkové výši 1 220,- Kč stanovené znaleckým posudkem č.
2963 – 155.2/02 vypracovaného soudním znalcem Ing. Aloisem Vidlářem dne 2. 11. 2002 do
vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
(důvodová zpráva str. 73)
2. 38. odkoupení části p.č. 978/1 ost. pl. díl „a“ o výměře 43 m2, části p.č. 996/1 lesní půda díl „b“
o výměře 2180 m2, části p.č. 998 lesní půda díl „c“ o výměře 79 m2, část p.č. 997 lesní půda díl „i“
o výměře 119 m2, části p.č. 980/1 orná půda díl „k“ o výměře 1539 m2, vše dle GP č. 199 - 45 1999 ze dne 26. 10. 1999 přisloučeno do p.č. 1199/3 ost.pl., části p.č. 1001 pastvina o výměře 61
m2, dle GP č. 199 - 45 -1999 ze dne 26. 10. 1999 p.č. 1001/2 ost.pl. o výměře 61 m2, části p.č.
1004 ost. pl. díl „j“ o výměře 559 m2, části p.č. 1010 pastvina díl „e“ o výměře 11 m2, části p.č.
1005 ost. pl. díl „f“ o výměře 144 m2, části p.č. 1006 louka díl „g“ o výměře 189 m2 a části p.č.
1001 pastvina díl „d“ o výměře 257 m2, vše dle GP č. 199 - 45 -1999 ze dne 26. 10. 1999 sloučeno
do p.č. 1004/2 ost.pl. o výměře 1160 m2, vše v k.ú. Hustopeče nad Bečvou, obec Hustopeče nad
Bečvou, vše ve vlastnictví Obce Hustopeče nad Bečvou za kupní cenu ve výši znaleckého posudku
, tj. v celkové výši
126 160,- Kč stanovené znaleckým posudkem č. 2962 – 154.1/02
vypracovaného soudním znalcem Ing. Aloisem Vidlářem dne 2. 11. 2002.
(důvodová zpráva str. 75)
2. 39. odkoupení části pozemku p.č. 980/2 orná půda o výměře 10 m2, dle GP č. 199 – 45 -1999
ze dne 26. 10. 1999 p.č. 1199/4 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Hustopeče nad Bečvou, obec
Hustopeče nad Bečvou, ve vlastnictví paní Libuše Těšické za kupní cenu ve výši znaleckého
posudku, tj. ve výši 240,- Kč stanovené znaleckým posudkem č. 2962 – 154.2/02 vypracovaného
soudním znalcem Ing. Aloisem Vidlářem dne 2. 11. 2002.
(důvodová zpráva str. 75)
2. 40. odkoupení pozemku parc. č. 7403/2 ost. pl. o výměře 825 m2 v k.ú. Prostějov, obec
Prostějov ve vlastnictví Brněnských papíren s.p. do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 198 000,- Kč.
(důvodová zpráva str. 77)
2. 41. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene položení a vedení inženýrských sítí, práva
průchodu, průjezdu a otáčení dopravních prostředků pro zásobování a obsluhu, práva vstupu a
vjezdu za účelem údržby a oprav inženýrských sítí na pozemku parc. č. 1027/6 ost. pl. o výměře
227 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s Regionálním centrem Olomouc s.r.o. za podmínek v
souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 17. 8. 2001.
(důvodová zpráva str. 78)
2. 42. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 623/9 ost. pl. o výměře 1345 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví ČR – Okresní úřad Olomouc do vlastnictví Olomouckého kraje, správy
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Olomouc.
(důvodová zpráva str. 79)
2. 43. „Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem“, a to s
účinností od 1. 1. 2003.
(důvodová zpráva str. 80)
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3.

revokuje:

3. 1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/9/2002 v bodě 2 b) ze dne 18. 4. 2002
(důvodová zpráva str. 11)
3. 2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/10/8/2002 v bodě 2a) ze dne 30. 5. 2002
(důvodová zpráva str. 12)
3. 3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/10/8/2002 v bodě 2 j) ze dne 30. 5. 2002
(důvodová zpráva str. 14)
3. 4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/8/9/2002 ze dne 28. 2. 2002 v bodě 2 b)
(důvodová zpráva str. 80)
4.

neakceptuje:

4. 1. nabídku statutárního města Olomouce odkoupit nebo pronajmout pozemek parc. č. 841/7 ost.
pl. o výměře 423 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a
to po dobu trvání nájemní smlouvy.
(důvodová zpráva str. 23)
4. 2. nabídku pana Zdeňka Čonky o odkoupení objektu obč. vyb. Černovír čp. 240 (Heydukova 20)
na pozemku parc. č. st. 235 zast. pl. o výměře 1480 m2, pozemků parc. č. st. 235 zast. pl. o
výměře 1480 m2 a parc. č. 38/7 zahrada o výměře 350 m2, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc ve
vlastnictví pana Zdeňka Čonky do vlastnictví Olomouckého kraje.
(důvodová zpráva str. 36)
5.

n e v y h o v u j e žádosti Technické univerzity Liberec o převod objektu jiné stavby na
pozemku parc. č. 5373 zast. pl. o výměře 329 m2 a objektu jiné stavby na části pozemku
parc. č. 5375/2 zast. pl. v k.ú. Prostějov, obec Prostějov ve vlastnictví Olomouckého kraje,
správě Střediska služeb škole Prostějov.
(důvodová zpráva str. 33)

6.

u k l á d á vedoucí odboru majetkoprávního Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Haně Kamasové realizovat přijatá usnesení
Termín: 31. 3. 2003

7.

s o u h l a s í se svěřením nemovitého majetku do Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, dle bodů 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.18., 2.22., 2.23., 2.27.,
2.28., 2.29., 2.30., 2.31., 2.32., 2.33., 2.34., 2.35., 2.36., 2.37., 2.38., 2.39., 2.40., a to vždy
ke dni nabytí jednotlivých předmětných nemovitostí do vlastnictví Olomouckého kraje

UZ/12/11/2002 Zřízení příspěvkové organizace - Kojenecký ústav a Dětský domov
Šumperk
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí

upravenou důvodovou zprávu

2.

z r u š u j e dnem 1. ledna 2003 organizační složku, která tímto dnem přechází z vlastnictví
České republiky do vlastnictví Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o
přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská
sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně
zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České
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republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve
znění pozdějších předpisů,
Kojenecký ústav a Dětský domov Šumperk
se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 13, PSČ 787 01
3.

zřizuje
dnem 1. ledna 2003 příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje Kojenecký
ústav a Dětský domov Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše
13, PSČ 787 01

4.

s c h v a l u j e zřizovací listinu příspěvkové organizace Kojenecký ústav a Dětský domov
Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 13, PSČ 787 01
Termín: 1.ledna 2003

UZ/12/12/2002 Zpráva o financování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí
2.

bere
kraji“

na

vědomí

důvodovou zprávu
materiál „Zpráva o financování sociálních služeb v Olomouckém

UZ/12/13/2002 Konference Vzdělání a nové technologie: Prostředky k integraci
Evropy
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku na krytí části nákladů na konferenci Vzdělání a nové
technologie: Prostředky k integraci Evropy ve výši Kč 401.360,--

3.

zmocňuje
hejtmana Olomouckého kraje k podpisu smlouvy na poskytnutí příspěvku
podle bodu 2 usnesení

UZ/12/14/2002 Zřízení příspěvkových organizací v sociální oblasti
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu

2.

zrušuje
dnem 1. ledna 2003 organizační složky, které tímto dnem přecházejí
z vlastnictví České republiky do vlastnictví Olomouckého kraje v souladu se zákonem č.
290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a
obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a
o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku
České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů,
-Domov důchodců, se sídlem Libina č. p. 540, PSČ 788 05
-Domov důchodců, se sídlem Štíty, Na Pilníku 222, PSČ 789 91
-Domov důchodců Šumperk, se sídlem Šumperk, U Sanatoria 25, PSČ 787 01
-Domov – penzion pro důchodce Loštice, se sídlem Loštice, Hradská 113, PSČ 789 83
-Domov – penzion pro důchodce Šumperk, se sídlem Šumperk, Vančurova 37, PSČ 787 01
-Ústav sociální péče pro mládež Olšany, se sídlem Olšany č. p. 105, PSČ 789 62
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-Dětské centrum – ústav sociální péče pro mládež Vikýřovice, se sídlem Vikýřovice č. p. 224,
PSČ 788 13
-Středisko pečovatelské služby Šumperk,se sídlem Šumperk, Kozinova 4, PSČ 787 01
-Ústav sociální péče pro mládež, se sídlem Jeseník, Moravská 814/2, PSČ 790 01
-Domov důchodců, se sídlem Javorník, Školní 104, PSČ 790 70
-Domov důchodců, se sídlem Kobylá nad Vidnavkou č. p. 153, PSČ 790 56
-Středisko pečovatelské služby, se sídlem Jeseník, Lipovská 12/125, PSČ 790 01
-Česká republika - Domov – penzion pro důchodce a pečovatelská služba,
se sídlem Olomouc, Zikova 14, PSČ 770 10
-Česká republika - Domov důchodců a penzion Chválkovice, se sídlem Olomouc –
Chválkovice, Švabinského 3, PSČ 773 00
- Česká republika - Domov důchodců Náměšť na Hané, se sídlem Náměšť na Hané,
Komenského 291, PSČ 783 44
-Česká republika - Domov důchodců Hrubá Voda, se sídlem Hrubá Voda – Hlubočky, PSČ
783 61
- Česká republika - Domov důchodců v Července, se sídlem Červenka, Nádražní 105, PSČ
784 01
-Česká republika - Ústav sociální péče – Vincentinum, se sídlem Šternberk, Sadová 7,
PSČ 785 01
- Česká republika - Středisko sociální prevence – zařízení sociálně právně ochrany, se
sídlem Olomouc, Na Vozovce 26, PSČ 779 00
- Česká republika - Poradna pro rodinu, se sídlem Olomouc, Žilinská 7, PSČ 779 00
3.

z ř i z u j e dnem 1. ledna 2003 příspěvkové organizace
-Domov důchodců Libina, příspěvková organizace, se sídlem Libina č. p. 540, PSČ 788 05
-Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, se sídlem Štíty, Na Pilníku 222, PSČ 789
91
-Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, U sanatoria 25,
PSČ 787 01
-Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, se sídlem Loštice, Hradská 113,
PSČ 789 83
-Penzion pro důchodce Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk, Vančurova
37, PSČ 787 01
-Ústav sociální péče pro mládež Olšany, příspěvková organizace, se sídlem Olšany č. p. 105,
PSČ 789 62
- Dětské centrum – ústav sociální péče pro mládež Vikýřovice, příspěvková organizace, se
sídlem Vikýřovice č. p. 224, PSČ 788 13
-Středisko pečovatelské služby Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Šumperk,
Kozinova 4, PSČ 787 01
-Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Jeseník,
Moravská 814/2, PSČ 790 01
-Domov důchodců Javorník, příspěvková organizace, se sídlem Javorník, Školní 104, PSČ
790 70
- Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace, se sídlem Kobylá nad
Vidnavkou č. p. 153, PSČ 790 56
- Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Jeseník, O
Březiny 228, PSČ 790 01
- Penzion pro důchodce a pečovatelská služba Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem
Olomouc, Zikova 14, PSČ 770 10
- Domov důchodců a penzion Chválkovice, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc –
Chválkovice, Švabinského 3, PSČ 773 00
- Domov důchodců Náměšť na Hané, příspěvková organizace, se sídlem Náměšť na Hané,
Komenského 291, PSČ 783 44
- Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace, se sídlem Hrubá Voda č. p. 11,
pošta Hlubočky, PSČ 783 61
- Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace, se sídlem Červenka, Nádražní 105,
pošta Litovel, PSČ 784 01

12

4.

Vincentinum - ústav sociální péče Šternberk, příspěvková organizace, se sídlem Šternberk,
Sadová 7, PSČ 785 01
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Na
Vozovce 26, PSČ 779 00
Poradna pro rodinu Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Žilinská 7,
PSČ 779 00
schvaluje

zřizovací listiny příspěvkových organizací podle bodu 3 usnesení

UZ/12/15/2002 Hospic na Svatém Kopečku
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku Arcidiecézní charitě Olomouc na rekonstrukci budovy
hospice ve výši Kč 500.000

3.

z m o c ň u j e hejtmana k podpisu smlouvy na poskytnutí příspěvku podle bodu 2 usnesení

UZ/12/16/2002 Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2. schvaluje
A) a) text dodatku dle přílohy č. 1
b) text dodatku č. 3 Gymnázia, Šternberk, Horní náměstí 5
c) text dodatku č. 2 Gymnázia, Šumperk, Masarykovo náměstí 8
d) text dodatku č. 1 Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
e) text dodatku č. 4 Integrované střední školy a Odborného učiliště, Uničov,
Moravské náměstí 681
f) text dodatku č. 2 Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště,
Prostějov, Lidická 2
g) text dodatku č. 3 Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
h) text dodatku č. 3 Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,
Přerov, Šířava 7
ch) text dodatku č. 2 Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek 47
i) text dodatku č. 1 Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3
j) text dodatku č. 1 Střední odborné školy, Zábřeh, P.Bezruče 2a
k) text dodatku č. 1 Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
strojírenského a stavebního, Jeseník, Dukelská 1240
l) text dodatku č. 5 Středního odborného učiliště polygrafického, Olomouc, Tř.
Svobody 21
m) text dodatku č. 1 Středního odborného učiliště lesnického a Učiliště ,
Šternberk, Opavská 4
n) text dodatku č. 2 Středního odborného učiliště zemědělského, Horní
Heřmanice 47
o) text dodatku č. 1 Odborného učiliště, Praktické školy a Učiliště, Lipová lázně 458
p) text dodatku č. 1 Zvláštní školy, Štíty, Březná 47, okres Šumperk
q) text dodatku č. 1 Zvláštní školy, Šumperk, Hanácká 3
r) text dodatku č. 4 Speciální základní školy pro zrakově postižené prof. V.
Vejdovského, Litovel, nám.Přemysla Otakara 777
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s) text dodatku č. 2 Střediska volného času a vzdělávání SPEKTRUM, Prostějov,
Vápenice 9
t) text dodatku č. 2 Střediska praktického vyučování, Přerov, 9. května 194
u) text dodatku č. 1 Dětského domova, Štíty, Školní 86
v) text dodatku č. 1 Pedagogicko psychologická poradny Jeseník
w) text dodatku č. 4 SOU, OU a Učiliště, Olomouc, Rooseveltova 79
x) text dodatku č. 1 Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
železničního a stavebního, Šumperk, Bulharská 8
B) za předpokladu schválení souvisejících majetkoprávních úkonů Zastupitelstvem
Olomouckého kraje (bod Majetkoprávní záležitosti, č. 2.4., 2.5., 2.20., 2.24., 2.25., 2.26.,
2.42.,)
a) text dodatku č. 2 OU, PrŠ a U, Lipová –lázně 458
b) text dodatku č. 3 VOŠ a SPŠ elektrotechnické, Olomouc, Božetěchova 3
c) text dodatku č. 2 Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3
d) text dodatku č. 2 SPŠ stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257
e) text dodatku č. 3 Střední zemědělské školy, Přerov, Osmek 47
f) text dodatku č. 2 Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3
g) text dodatku č. 3 Informačního a vzdělávacího střediska TECHNIK, Přerov, Optiky 16
3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje vyhlásit úplné znění zřizovacích listin příspěvkových
organizací v oblasti školství
Termín: 31. 1. 2003

UZ/12/17/2002 Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu

2.

s o u h l a s í s ustavením Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje

3.

ukládá

členu Zastupitelstva Olomouckého kraje Ing. Sekaninovi informovat školy

v působnosti Olomouckého kraje o záměru ustavení Zastupitelstva mládeže Olomouckého
kraje a následně svolat 1. slyšení zástupců školských samospráv
Termín: 31. 3. 2003

UZ/12/18/2002 Zřízení příspěvkové organizace Olomouckého kraje Základní škola
Město Libavá
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

z ř i z u j e s účinností od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje
s názvem Základní škola Město Libavá, okres Olomouc, příspěvková organizace se sídlem
783 07 Město Libavá, Náměstí 150

3.

s c h v a l u j e zřizovací listinu Základní školy Město Libavá, okres Olomouc, příspěvková
organizace dle Přílohy č. 1

4.

u k l á d á vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Olomouckého kraje Mgr. Gajdůškovi zajistit veškeré úkony související se vznikem
příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení
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Termín: 31. 12. 2002

UZ/12/19/2002 Legislativní iniciativa Olomouckého kraje – osobní asistenti u
integrovaných žáků
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

schvaluje
stažení původního návrhu změny a doplnění zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství v platném znění a změny a doplnění zákona č. 29/1984 Sb., o
soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) v platném
znění
upravený návrh změny a doplnění zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve
školství v platném znění a změny a doplnění zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních
škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) v platném znění a jeho
předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání

3.

u k l á d á hejtmanovi Olomouckého kraje předat upravený návrh změny a doplnění zákona
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění a změny a
doplnění zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších
odborných škol (školský zákon) v platném znění k projednání v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky
Termín: 6. 12. 2002

UZ/12/20/2002 Dodatky ke zřizovacím listinám kulturních
zařízení (Vědecká
knihovna v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Vlastivědné
muzeum v Olomouci)
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

schvaluje
předložený dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám Vědecké knihovny v
Olomouci, Muzea umění Olomouc a Vlastivědného muzea v Olomouci

UZ/12/21/2002 Zrušení kulturní organizace ROSA
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e zrušení příspěvkové organizace ROSA, a to k 31.1. 2003

3.

u k l á d á vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého
kraje PhDr. Garčicovi zabezpečit všechny potřebné náležitosti a úkony spojené se zrušením
příspěvkové organizace dle bodu 2 usnesení
Termín : 31. 1. 2002

UZ/12/22/2002 Zajištění archeologických výzkumů organizacemi
Olomouckého kraje
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Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.

bere na vědomí

2.

schvaluje
zřízení samostatného Archeologického centra Olomouc jako nové
příspěvkové organizace Olomouckého kraje delimitací od Vlastivědného muzea v Olomouci
k 1. 1. 2003

3.

u k l á d á vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého
kraje PhDr. Garčicovi a ředitelce Vlastivědného muzea v Olomouci zajistit provedení
delimitace Archeologického centra Vlastivědného muzea v Olomouci od Vlastivědného
muzea Olomouc.

důvodovou zprávu

Termín: 31.12. 2002

UZ/12/23/2002 Záměr převodu Muzea umění Olomouc zpět do zřizovatelské funkce
Ministerstva kultury České republiky
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e záměr převodu Muzea umění Olomouc zpět do zřizovatelské funkce
Ministerstva kultury České republiky.

UZ/12/24/2002 Změny v dokumentaci Operačního programu Olomouckého
kraje 2002
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2. s c h v a l u j e změny v dokumentaci Operačního programu Olomouckého kraje 2002 dle
důvodové zprávy

UZ/12/25/2002 Návrh 1. změny územního plánu velkého územního celku Olomoucké
aglomerace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

schvaluje
a)
1. změnu územního plánu velkého územního celku (dále jen ÚP VÚC) Olomoucké
aglomerace, který byl schválen usnesením vlády ze 16. července 1997 č. 422, o schválení
územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace a o nařízení vlády, kterým
se vyhlašuje jeho závazná část,
b)
vymezení 1. změny závazné části ÚP VÚC Olomoucké aglomerace (dále jen 1. změna)
včetně veřejně prospěšných staveb, vyhlášené nařízením vlády č. 212/1997Sb., kterým se
vyhlašuje závazná část ÚP VÚC Olomoucké aglomerace, tak, jak je uvedeno v příloze č. 2
důvodové zprávy,
c)
Obecně závaznou vyhlášku Olomouckého kraje, kterou se vyhlašuje závazná část 1.
změny ÚP VÚC Olomoucké aglomerace tak, jak byla vymezena v bodě 2 b) tohoto usnesení,
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3.

u k l á d á vedoucímu odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého
kraje Ing. Losertovi:
a ) zajistit ve spolupráci s odborem právně legislativním, vyhlášení Obecně závazné vyhlášky
Olomouckého kraje, kterou se vyhlašuje závazná část 1. změny ve Věstníku právních
předpisů Olomouckého kraje,
b) opatřit, v souladu s § 16 odst.4 vyhlášky č. 135/2001 Sb., příložky k hlavním výkresům a
textovou část 1. změny - regulativy územního rozvoje schvalovací doložkou,
c) zajistit, v souladu s § 19 odst.1 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci, uložení dokumentace 1. změny na okresních
úřadech Olomouc, Prostějov a Přerov a oznámit tuto skutečnost všem dotčeným obcím a
stavebním úřadům,
d) zajistit, v souladu s § 20 odst.3 vyhlášky č. 135/2001 Sb., zaslání Obecně závazné
vyhlášky Olomouckého kraje o vyhlášení závazné části 1. změny a schématu hlavního
výkresu dotčeným orgánům státní správy a dotčeným stavebním úřadům,
e) předat
jedno vyhotovení dokumentace 1. změny Ministerstvu pro místní rozvoj,
nadřízenému orgánu územního plánování.
Termín: do 20. 12. 2002

UZ/12/26/2002 Protipovodňové opatření
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu,

2.

k o n s t a t u j e , že doposud realizovaná opatření a ani stavby uplatňované k realizaci
v rámci projektu „Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v ČR“ v období
let 2002 – 2006 a navrhovaná revitalizační - ekologická opatření nezajišťují potřebnou
protipovodňovou ochranu obyvatel, sídel a dalších území v Olomouckém kraji,

3.

s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace ve výši 100 tis. Kč Svazku obcí Mikroregionu
Hanušovicko k jejich žádosti, pro částečnou úhradu nákladů vynaložených při zabezpečování
dokumentace pro vydání územních rozhodnutí na umístění staveb poldrů na řekách Moravě a
Krupé,

4.

pověřuje
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Březinu, podepsáním smlouvy o
poskytnutí schválené finanční dotace se Svazkem obcí Mikroregionu Hanušovicko,

5.

ukládá
hejtmanovi Olomouckého kraje Ing. Březinovi, projednat zjištěný stav
zabezpečování protipovodňové ochrany na území Olomouckého kraje s příslušnými
ministerstvy, především Ministerstvem zemědělství České republiky, a upozornit na tento
neuspokojivý stav ve vyjádření stanoviska Olomouckého kraje ke zprávě o plnění Strategie
ochrany před povodněmi na území ČR, která má být projednávaná ve vládě České republiky
v březnu 2003.
Termín: 31.12. 2002 (projednání)
a březen 2003

UZ/12/27/2002 Čerpání rezervy pro složky Integrovaného záchranného systému
Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e dotaci pro zdravotnickou záchrannou službu a hasičský záchranný sbor dle
§36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů
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3.

s c h v a l u j e bezúplatné předání pořízeného majetku (dle Přílohy č. 1) pro Policii ČR –
OŘ Olomouc ve výši 1 mil. Kč (dle ustanovení §36 písm. b) výše uvedeného zákona)

UZ/12/28/2002 Revokace bodu 4 usnesení č. UZ/11/4/2002 – pověření pana Ing. Ivo
Hoška vedením Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého
kraje a Doplňující volba nového předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

r e v o k u j e bod 4 svého usnesení č. UZ/11/4/2002

3.

provedlo
kraje

4.

z v o l i l o Ing. Ivo Hoška předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého
kraje s účinností od 28. 11. 2002

5.

ukládá
řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Kolářovi zajistit aktualizaci
zveřejňovaných údajů ve vztahu ke zvolení předsedy Kontrolního výboru a zhotovení
jmenovacího dekretu
Termín: 6. 12. 2002

doplňující volbu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého

UZ/12/29/2002 Volba přísedícího Krajského soudu v Ostravě pro volební období
2002 - 2006
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2. z v o l i l o Zdeňka Drápala přísedícím Krajského soudu v Ostravě
3. ukládá
vedoucímu sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Niče zaslat
Krajskému soudu v Ostravě výpis usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje potvrzující
volbu přísedících
Termín: 20. 12. 2002

UZ/12/30/2002

Jednací řád Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

3.

u k l á d á řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Kolářovi zaslat schválené
znění Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje předsedům výborů
zastupitelstva
Termín: 28. 11. 2002
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UZ/12/31/2002 Kontrolní řád kontrolního výboru ZOK Plán práce kontrolního výboru
ZOK do 31.12.2002
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.

b er e n a v ě d o m í důvodovou zprávu.

2.

s c h v a l u j e Kontrolní řád Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

4.

schvaluje
31.12.2002.

5.

u k l á d á předsedovi kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje Ing. Ivo
Hoškovi zpracovat Plán kontrolní činnosti na rok 2003 a předložit jej Zastupitelstvu
Olomouckého kraje ke schválení
Termín: únor 2003

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje do

UZ/12/32/2002 Krajské periodikum
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í informaci o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele veřejné
zakázky „Výroba krajského periodika – Olomoucký kraj“ dle důvodové zprávy

UZ/12/33/2002

Přehled zahraničních aktivit Olomouckého kraje za rok 2002

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

b e r e n a v ě d o m í přehled zahraničních aktivit Olomouckého kraje za rok 2002
Termín: 28. 11. 2002

UZ/12/34/2002 Zápisy ze zasedání Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í zápisy z Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Termín: 28. 11. 2002

UZ/12/35/2002 Bezúplatný převod movitého majetku Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

s c h v a l u j e bezúplatný převod majetku z vlastnictví Olomouckého kraje - Gymnázia
Jeseník na Město Jeseník

3.

z m o c ň u j e hejtmana Olomouckého kraje k podpisu darovací smlouvy
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UZ/12/36/2002 Rozpočet Olomouckého kraje 2002 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2002
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 10. 2002

UZ/12/37/2002 Železniční přejezd tratě Kostelec – Senice na Hané - Olomouc
v místě křížení se silnicí III/44919
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

v y z ý v á České dráhy, s.o., aby přijala taková technická a bezpečnostní opatření, kterými
by bylo eliminováno nebezpečí vzniku dalších závažných dopravních nehod na tomto
přejezdu

3.

ž á d á aby obdobně bylo postupováno na dalších kritických železničních přejezdech na
území Olomouckého kraje

4.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje provést analýzu dalších kritických železničních
přejezdů na území Olomouckého kraje

UZ/12/38/2002 Rezignace na členství ve Výboru pro strategický a regionální rozvoj
a vnější vztahy Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

b e r e n a v ě d o m í rezignaci RNDr. Josefa Kaštila na funkci člena Výboru pro
strategický a regionální rozvoj a vnější vztahy Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 7. 11.
2002

3.

u k l á d á řediteli Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Kolářovi zajistit aktualizaci
zveřejňovaných údajů ve vztahu ke změně složení Výboru pro strategický a regionální rozvoj
a vnější vztahy Zastupitelstva Olomouckého kraje
Termín: 19. 12. 2002
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UZ/12/39/2002 Revokace usnesení UZ/7/13/2002 – Dopad poplatků za uložení
odpadů na skládky a finanční rezervy pro rekultivace a sanace
sládek upravených zákonem o odpadech
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2. r e v o k u j e své usnesení č. UZ/7/13/2001 ze dne 20. 12. 2001
3. u k l á d á hejtmanovi Olomouckého kraje oslovit poslance Parlamentu České republiky
k jednání ministrem životního prostředí ve věci možnosti navrácení části finančních prostředků
získaných z poplatků za ukládání odpadů na skládky k vytvoření podmínek pro zavedení a
provozu systému tříděného sběru komunálního odpadu dle návrhu uvedeném v bodě 6.1.
důvodové zprávy

V Olomouci 28. 11. 2002

Ing. Vladimír Válek
zástupce hejtmana Olomouckého kraje

Ing. Jan Březina
hejtman Olomouckého kraje
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