USNESENÍ z 7. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 1. 2021

UR/7/1/2021

Program 7. schůze Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e upravený program 7. schůze Rady Olomouckého kraje konané
dne 11. 1. 2021

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.1.
UR/7/2/2021

Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého
kraje

2.

p r o d l u ž u j e termíny plnění usnesení dle zprávy o kontrole plnění usnesení
Rady Olomouckého kraje

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.2.
UR/7/3/2021

Rozpracování usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze
dne 21. 12. 2020

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o rozpracování usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje

2.

u k l á d á k usnesení č. UZ/2/8/2020 – Smlouva o úvěru na financování oprav,
investic a projektů, bod 5:
administrativně zajistit předkládání materiálů ke schválení čerpání a splácení
revolvingového úvěru Radě Olomouckého kraje a následně zajistit informování
Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: vedoucí odboru ekonomického
T: průběžně
3.

u k l á d á k usnesením č. UZ/2/18/2020, č. UZ/2/19/2020, č. UZ/2/20/2020,
č. UZ/2/21/2020, č. UZ/2/22/2020, UZ/2/23/2020, UZ/2/24/2020, UZ/2/25/2020
a č. UZ/2/26/2020 – Majetkoprávní záležitosti:
zajistit zpracování návrhů smluv o převodu nemovitostí, dodatků a dohod dle
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/18/2020 body 1.1., 1.2.,
č. UZ/2/19/2020 bod 1, č. UZ/2/20/2020 body 2.1.–2.11., 3.1.–3.4., 4.1.–4.5.,
č. UZ/2/21/2020 body 6.1.–6.3., 10.1.–10.3., č. UZ/2/22/2020 body 1.1., 1.3.
a 1.4., č. UZ/2/23/2020 bod 1, č. UZ/2/24/2020 body 1.4. a 1.5., č. UZ/2/25/2020
bod 1, UZ/2/26/2020 body 1.1.–1.8., 1.11.–1.12.
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O: vedoucí odboru majetkového, právního a správních činností
T: 31. 5. 2021
4.

u k l á d á k usnesením č. UZ/2/20/2020, č. UZ/2/21/2020, č. UZ/2/22/2020,
č. UZ/2/24/2020 a č. UZ/2/26/2020 – Majetkoprávní záležitosti:
zajistit zpracování návrhů smluv o budoucích smlouvách, dodatků a dohod dle
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/20/2020 body 1.1., 1.2.,
č. UZ/2/21/2020 body 3.1.–3.3., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 8.1.–8.12., 9.1.–9.3.,
č. UZ/2/22/2020 bod 1.2., č. UZ/2/24/2020 body 1.1.–1.3., č. UZ/2/26/2020 body
1.9. a 1.10.

O: vedoucí odboru majetkového, právního a správních činností
T: 31. 5. 2021
5.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy a dohody dle usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/2/18/2020 body 1.1., 1.2., č. UZ/2/19/2020 bod 1,
č. UZ/2/20/2020 body 2.1.–2.11., 3.1.–3.4., 4.1.–4.5., č. UZ/2/21/2020 body
6.1.–6.3., 10.1.–10.3., č. UZ/2/22/2020 body 1.1., 1.3. a 1.4., č. UZ/2/23/2020
bod 1, č. UZ/2/24/2020 body 1.4. a 1.5., č. UZ/2/25/2020 bod 1, UZ/2/26/2020
body 1.1.–1.8., 1.11.–1.12.

O: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
6.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy o budoucích smlouvách, dodatky a dohody
dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/20/2020 body 1.1., 1.2.,
č. UZ/2/21/2020 body 3.1.–3.3., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 8.1.–8.12., 9.1.–9.3.,
č. UZ/2/22/2020 bod 1.2., č. UZ/2/24/2020 body 1.1.–1.3., č. UZ/2/26/2020 body
1.9. a 1.10.

O: vedoucí odboru majetkového, právního a správních činností
7.

u k l á d á k usnesení č. UZ/2/27/2020 – Dotační programy Olomouckého kraje
– aktualizace Seznamu předpokládaných dotačních programů Olomouckého
kraje pro rok 2021, bod 4:
administrátorům dotačních programů zajistit předložení informací na vědomí
Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
a) text pravidel dotačních programů, schválený Radou Olomouckého kraje
b) vyhodnocení žádostí o dotaci ve výši do 200 000 Kč na konkrétní účel

O: vedoucí administrujících odborů
T: průběžně
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.3.
UR/7/4/2021

Zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s o u h l a s í s postupem předkládání námětů a stanovisek komisí a výborů
Radě Olomouckého kraje a Zastupitelstvu Olomouckého kraje garanty komisí
a výborů dle přílohy č. 1 usnesení
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2.

b e r e n a v ě d o m í zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje:
a) zápis č. 1 z jednání Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje ze
dne 2. 12. 2020
b) zápis č. 1 z jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady
Olomouckého kraje ze dne 3. 12. 2020

Předložil:

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje; předsedové
komisí rady
Bod programu: 1.4.
UR/7/5/2021

Přehled udělených souhlasů k užití znaku a loga Olomouckého
kraje – II. pololetí 2020

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í přehled udělených souhlasů k užití znaku a loga
Olomouckého kraje za II. pololetí 2020

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.5.
UR/7/6/2021

Změna nominace zástupce Olomouckého kraje v Komisi Rady
AKČR pro bezpečnost

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/6/7/2020 ze dne 21. 12. 2020, bod 2, v části
přílohy č. 2 – nominace zástupce Olomouckého kraje do Komise Rady AKČR
pro bezpečnost

2.

n o m i n u j e v rámci pravomoci svěřené Radě Olomouckého kraje Mgr. Alenu
Hložkovou zástupcem Olomouckého kraje v Komisi Rady Asociace krajů ČR pro
bezpečnost

3.

u k l á d á zaslat kanceláři Asociace krajů ČR nominaci dle bodu 2 usnesení

O: vedoucí odboru kancelář hejtmana
T: 18. 1. 2021
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.6.
UR/7/7/2021

Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje –
Finanční výbor

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 16. 12. 2020
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2.

u k l á d á administrativně zajistit předložení zápisu ze zasedání Finančního
výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

O: vedoucí odboru kancelář hejtmana
T: ZOK 22. 2. 2021
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
vzít na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Předložil:
předseda výboru zastupitelstva
Bod programu: 1.7.
UR/7/8/2021

Majetkoprávní záležitosti – záměry Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje:
1.1. odprodat část pozemku parc. č. 1598/1 ost. pl. o výměře 65 m2, dle
geometrického plánu č. 627-2091/2020 ze dne 23. 3. 2020 pozemek parc.
č. 1598/5 o výměře 65 m2 v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví XXXXX za kupní cenu ve výši
3 481 Kč
1.2. odprodat část pozemku parc. č. 1598/1 ost. pl. o výměře 45 m2, dle
geometrického plánu č. 627-2091/2020 ze dne 23. 3. 2020 pozemek parc.
č. 1598/6 o výměře 45 m2 v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši
2 409 Kč. Nabyvatel uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a 1/2
nákladů na správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.3. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1275/1 ost. pl. o výměře 265 m2,
dle geometrického plánu č. 1090-12/2020 ze dne 31. 3. 2020 pozemek parc.
č. 1275/41 ost. pl. o výměře 265 m2, části pozemku parc. č. 1275/1 ost. pl.
o celkové výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 1088-508/2019 ze dne
8. 1. 2020 pozemky parc. č. 1275/39 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 1275/40
ost. pl. o výměře 6 m2, a pozemek parc. č. 1333/8 ost. pl. o výměře 19 m2, vše
v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk, části pozemku parc. č. 2114/1 ost. pl.
o celkové výměře 863 m2, dle geometrického plánu č. 7104-35/2020 ze dne
17. 6. 2020 pozemky parc. č. 2114/19 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 2114/20
ost. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 2114/22 ost. pl. o výměře 67 m2, parc.
č. 2114/24 ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 2114/25 ost. pl. o výměře 37 m2,
parc. č. 2114/26 ost. pl. o výměře 408 m2 a parc. č. 2114/28 ost. pl. o výměře
95 m2, části pozemku parc. č. 2125/2 ost. pl. o celkové výměře 904 m2, dle
geometrického plánu č. 7105-36/2020 ze dne 28. 7. 2020 pozemky parc.
č. 2125/11 ost. pl. o výměře 554 m2, parc. č. 2125/12 ost. pl. o výměře 12 m2,
parc. č. 2125/13 ost. pl. o výměře 137 m2, parc. č. 2125/14 ost. pl. o výměře
21 m2 a parc. č. 2125/15 ost. pl. o výměře 180 m2, vše v k.ú. a obci Šumperk,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šumperka, IČO: 00303461.
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Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.

u k l á d á zajistit zveřejnění záměrů Olomouckého kraje dle bodů 1.1.–1.3.
návrhu na usnesení

O: vedoucí odboru majetkového, právního a správních činností
T: 1. 2. 2021
3.

u k l á d á informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru Olomouckého
kraje dle bodů 1.1.–1.3. návrhu na usnesení

O: vedoucí odboru majetkového, právního a správních činností
T: 1. 2. 2021
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 2.1.
UR/7/9/2021

Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. uzavření dohody o narovnání za užívání pozemků parc. č. 1629 ostatní
plocha, parc. č. 1631 ostatní plocha a parc. č. 1734/3 vodní plocha, vše v k.ú.
Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou, a pozemků parc. č. 369 ostatní
plocha, parc. č. 370 ostatní plocha a parc. č. 413 vodní plocha, vše v k.ú.
Věrovany, obec Věrovany, o celkové výměře 1 818 m2 mezi Povodím Moravy,
s.p., a Olomouckým krajem za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení. Olomoucký
kraj uhradí Povodí Moravy, s.p., částku 141 751 Kč.
1.2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 1629 ostatní plocha, parc. č. 1631 ostatní plocha a parc.
č. 1734/3 vodní plocha, vše v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou,
a k částem pozemků parc. č. 369 ostatní plocha, parc. č. 370 ostatní plocha
a parc. č. 413 vodní plocha, vše v k.ú. Věrovany, obec Věrovany, spočívajícího
v umístění a provozování stavby a přístupu oprávněného nebo jím pověřených
fyzických či právnických osob na pozemky, jakož i vjezd a odjezd motorových
vozidel a mechanizmů za účelem provozování a v případě poruchy provádění
údržby, opravy, kontroly a demontáže této stavby v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem č. 1318-29/2016 ze dne 2. 2. 2016 a geometrickým
plánem č. 678-28/2016 ze dne 1. 2. 2016, mezi Povodím Moravy, s.p.,
IČO: 70890013, jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
oprávněným z věcného břemene za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení. Věcné
břemeno – služebnost bude zřízena na dobu určitou, tj. dobu životnosti stavby
za jednorázovou úhradu ve výši 54 561,50 Kč, navýšenou o příslušnou platnou
sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a správní poplatek k návrhu
na vklad práv do katastru nemovitostí.
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1.3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti na část pozemku parc. č. 249/6 ost. pl. o výměře cca 3 m2 v k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje,
v hospodaření Střední školy polygrafické, Olomouc, Střední novosadská 87/53,
spočívajícího v právu umístění a provozování veřejného osvětlení, a dále v právu
vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a statutárním
městem Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena nejpozději do
6 měsíců ode dne, kdy bude povoleno užívat stavbu „Bezbariérová trasa Dolní
Novosadská“. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv
do katastru nemovitostí.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 2.2.
UR/7/10/2021

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
T: ZOK 22. 2. 2021
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. odprodej části pozemku parc. č. 2801/1 ost. pl. o výměře 57 m2, dle
geometrického plánu č. 1100-2117/2020 ze dne 10. 7. 2020 pozemek parc.
č. 2801/3 ost. pl. o výměře 57 m2, v k. ú. Drahotuše, obec Hranice, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do společného jmění manželů XXXXX, za kupní cenu
ve výši 8 530 Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.2. odprodej části pozemku parc. č. 648/9 ost. pl. o výměře 67 m2, dle
geometrického plánu č. 173-55/2020 ze dne 26. 5. 2020 pozemek parc.
č. 648/10 o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Stavenice z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 4 920 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. odprodej pozemku parc. č. 2555 zahrada o výměře 51 m2 v k.ú. a obci Rohle
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví paní XXXXX, za kupní cenu ve výši
10 660 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
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2.4. odprodej pozemku parc. č. 2334/47 ost. pl. o výměře 370 m2 a části
pozemku parc. č. 2334/19 ost. pl. o výměře 12 658 m2, dle geometrického plánu
č. 5135-115/2020 ze dne 16. 7. 2020 pozemek parc. č. 2334/97 o výměře
12 658 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, za kupní cenu ve
výši 1 302 800 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 2.3.
UR/7/11/2021

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
T: ZOK 22. 2. 2021
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 981/1 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k.ú. Brníčko
u Zábřeha, obec Brníčko, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
obcí Brníčko, IČO: 00302422, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba chodníku kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 840 ost. pl. o výměře cca 487 m2 a parc. č. 880
ost. pl. o výměře cca 11 m2, oba v k.ú. Chabičov, obec Šternberk, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Šternberkem,
IČO: 00299529, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Město Šternberk, Chabičov – chodníky“ kolaudována. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 997/2 ost. pl. o výměře 721 m2, parc.
č. 997/4 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 997/5 ost. pl. o výměře 143 m2, parc.
č. 997/6 ost. pl. o výměře 103 m2 a části pozemku parc. č. 997/1 ost. pl. o celkové
výměře 52 m2, dle geometrického plánu č. 417-36/2020 ze dne 24. 8. 2020
pozemky parc. č. 997/9 ost. pl. o výměře 27 m2 a parc. č. 997/10 ost. pl. o výměře
25 m2, vše v k.ú. Podolí u Mohelnice, a dále pozemků parc. č. 1495/33 ost. pl.
o výměře 12 m2 a parc. č. 2956/18 ost. pl. o výměře 153 m2, oba v k.ú.
Mohelnice, vše obec Mohelnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Mohelnice, IČO: 00303038. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
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spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části stávající silnice II/0559 h od křižovatky s novým úsekem silnice
III/0559 po zakončení chodníkem před II/150 v délce úseku 165 m, od km
staničení 0,00 do km 0,165 (uzlový bod A211 až uzlový bod A214) v k.ú. Prusy,
včetně všech součástí a příslušenství, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a obcí Beňov, IČO: 00636126, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné části pozemní komunikace ze
silniční sítě Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva.
2.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části stávající silnice II/150 I v úseku od začátku k.ú. Podolí u Přerova po
křižovatku se silnicí III/05510 v intravilánu obce v délce 1354 m, od km staničení
0,793 – do km 2,147 – od začátku k.ú. Podolí u Přerova po uzlový bod A213
v k.ú. Podolí u Přerova a v k.ú. Čechy, včetně všech součástí a příslušenství,
a stávající silnice III/05510 h v úseku od křižovatky s novou silnicí III/05510 po
začátek k.ú. Domaželice v délce 693 m, od km staničení 0,000 – do km staničení
0,693 (uzlový bod UBA212 po uzlový bod UBA219) v k.ú. Čechy včetně všech
součástí a příslušenství, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem
a obcí Čechy, IČO: 00636177, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o vyřazení předmětných pozemních komunikací ze silniční sítě
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva.
2.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 439/2 ost. pl. o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci
Bystročice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Bystročice,
IČO: 00298735, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „Přechod na silnici III/5704, Bystročice“ kolaudována.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 2.4.
UR/7/12/2021

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
T: ZOK 22. 2. 2021
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2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 5457/83 ost. pl. o výměře 18 m2,
parc. č. 5457/84 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 5451/37 ost. pl. o výměře 41
m2 a parc. č. 5451/38 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k.ú. Zábřeh na Moravě,
obec Zábřeh, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zábřehu,
IČO: 00303640. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4403/5 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú.
Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, z vlastnictví města Zábřehu, IČO: 00303640,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1471/4 ost. pl. o výměře 40 m2
v k. ú. a obci Ludmírov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Ludmírov, IČO: 00288446. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 585/2 ost. pl. o výměře 35 m2, parc.
č. 713/37 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 726/4 ost. pl. o výměře 19 m2, parc.
č. 726/3 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 727/2 ost. pl. o výměře 46 m2, parc.
č. 735/2 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 736/2 ost. pl. o výměře 78 m2, parc.
č. 743/2 ost. pl. o výměře 183 m2, parc. č. 744/2 ost. pl. o výměře 221 m2,
parc. č. 761/2 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 776/2 ost. pl. o výměře 20 m2,
parc. č. 777/2 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 795/2 ost. pl. o výměře 29 m2,
parc. č. 799/2 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 800/2 ost. pl. o výměře 39 m2,
parc. č. 816/4 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 816/5 parc. č. 8 m2, parc. č. 816/6
ost. pl. o výměře 64 m2, parc. č. 1506/3 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 366/8
ost. pl. o výměře 57 m2, parc. č. 366/9 ost. pl. o výměře 65 m2, parc. č. 378/20
ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 378/21 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 378/22
ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 1270/3 ost. pl. o výměře 335 m2, parc. č. 1270/4
ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 1291/26 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 1466/6
ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 1557/13 ost. pl. o výměře 45 m2, parc.
č. 1557/14 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 1560/2 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc.
č. 1567/11 ost. pl. o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Ludmírov, vše z vlastnictví
obce Ludmírov, IČO: 00288446, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 50 m2
v k.ú. Brníčko u Zábřeha, obec Brníčko, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Brníčko, IČO: 00302422. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 779/5 ostatní plocha o výměře 13 m2
v k.ú. Brníčko u Zábřeha, obec Brníčko, z vlastnictví obce Brníčko,
IČO: 00302422, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
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spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 2.5.
UR/7/13/2021

Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s o u h l a s í 1.1. se zřízením sídla spolku „Spolek na podporu Gymnázia
Jiřího Wolkera a jeho žáků, z.s.“ v budově č.p. 2602, obč. vyb., která je součástí
pozemku parc. č. 4712 v k.ú. a obci Prostějov, na adrese Kollárova 2602/3,
796 01 Prostějov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Gymnázia
Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
1.2. s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2373/1 ostatní
plocha o výměře cca 3 640 m2 a o pozemky parc. č. 2373/11 ost. pl. o výměře
153 m2 a parc. č. 2373/12 ost. pl. o výměře 457 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník,
za účelem realizace investičního projektu „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“
a přijetí investiční dotace z programu Národní sportovní agentury č. 162 52
Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, v rámci vyhlášené Výzvy
13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč, mezi Střední
průmyslovou školou Jeseník jako půjčitelem a městem Jeseník jako vypůjčitelem
na dobu určitou 11 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce. Ostatní ustanovení
smlouvy budou sjednána v souladu se zřizovací listinou školy.

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 2.6.
UR/7/14/2021

Financování příspěvkových organizací

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e změnu finančních prostředků u příspěvkové organizace
zřizované Olomouckým krajem dle bodu A) důvodové zprávy, a to:
navýšení finančních prostředků pro Střední školu polygrafickou Olomouc,
Střední Novosadská 87/53, ve výši 254 250,00 Kč

2.

n e s c h v a l u j e změnu finančních prostředků pro Gymnázium Jakuba
Škody, Přerov, Komenského 29, ve výši 145 127,00 Kč dle bodu A) důvodové
zprávy

3.

s c h v a l u j e změnu závazného ukazatele – průměrného přepočteného
počtu pracovníků ve výši 4,50 úvazku pro Domov Štíty-Jedlí, příspěvkovou
organizaci, dle bodu B) důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e změnu závazného ukazatele – limitu mzdových prostředků pro
Domov Štíty-Jedlí, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 241 000,00 Kč dle bodu
B) důvodové zprávy
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5.

s c h v a l u j e prodloužení termínu realizace akce do 31. 12. 2021 pro Střední
školu gastronomie, farmářství a služeb Jeseník dle bodu C) důvodové zprávy

6.

s c h v a l u j e prodloužení termínu provedení finančního vypořádání do
31. 12. 2021 pro Střední školu gastronomie, farmářství a služeb Jeseník dle
bodu C) důvodové zprávy

7.

v y d á v á s o u h l a s s posílením fondu investic z fondu rezervního pro
Základní uměleckou školu Kojetín na rok 2021 ve výši 30 000,00 Kč dle bodu D)
důvodové zprávy

8.

u k l á d á informovat o přijatém usnesení ředitele dotčených organizací

O: vedoucí odboru podpory řízení příspěvkových organizací
T: 18. 1. 2021
Předložil:

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje; Mgr. Ivo
Slavotínek, 1. náměstek hejtmana; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.,
uvolněný člen rady
Bod programu: 3.1.
UR/7/15/2021

Financování
projektů
příspěvkových
organizací
spolufinancovaných z evropských a národních fondů

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci
Střední průmyslová škola Jeseník na refundaci nákladů souvisejících s žalobou
společnosti RPSC Ideas a. s., ve výši 21 722,00 Kč dle bodu A) důvodové zprávy

2.

v y d á v á s o u h l a s s uzavřením smlouvy o úvěru ve výši 2 772 171,25
Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova
189, zřizovanou Olomouckým krajem dle bodu B) důvodové zprávy

3.

z m o c ň u j e Mgr. Radima Lindnera, ředitele Gymnázia Jana Opletala,
Litovel, Opletalova 189, k uzavření smlouvy o úvěru 2 772 171,25 Kč dle bodu
B) důvodové zprávy

4.

v y d á v á s o u h l a s s uzavření smlouvy o úvěru ve výši 1 927 145,92 Kč
pro příspěvkovou organizaci Střední odbornou školu Litovel, Komenského 677,
zřizovanou Olomouckým krajem dle bodu B) důvodové zprávy

5.

z m o c ň u j e Mgr. Pavla Skácela, ředitele Střední odborné školy Litovel,
Komenského 677, k uzavření smlouvy o úvěru ve výši 1 927 145,92 Kč dle bodu
B) důvodové zprávy

6.

s c h v a l u j e kofinancování projektů spolufinancovaných z evropských
a národních fondů pro Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189, ve
výši 147 000,00 Kč, Střední odbornou školu Litovel, Komenského 677, ve výši
102 000,00 Kč, Střední školu zemědělskou a zahradnickou, Olomouc,
U Hradiska 4, ve výši 185 000,00 Kč, Střední lesnickou školu, Hranice, Jurikova
588, ve výši 165 000,00 Kč, Střední školu gastronomie, farmářství a služeb
Jeseník, ve výši 186 000,00 Kč, Střední školu zemědělskou, Přerov, Osmek 47,
ve výši 186 000,00 Kč, Hotelovou školu Vincenze Priessnitze a Obchodní
akademii Jeseník, ve výši 27 000,00 Kč, Vlastivědné muzeum v Olomouci ve
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výši 3 540 000,00 Kč a Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvkovou
organizaci, ve výši 19 000,00 Kč dle bodu C) důvodové zprávy
7.

s c h v a l u j e finanční prostředky na neuznatelné výdaje projektu
spolufinancovaného z evropských a národních fondů pro Střední odbornou školu
Litovel, Komenského 677, ve výši 2 064 000,00 Kč dle bodu C) důvodové zprávy

8.

u k l á d á informovat o přijatém usnesení ředitele dotčených organizací

O: vedoucí odboru podpory řízení příspěvkových organizací
T: 18. 1. 2021
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 3.2.
UR/7/16/2021

Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého
kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

vydává
s o u h l a s s vyřazením přebytečného movitého majetku
Olomouckého kraje vozidla Škoda Felicia Combi, RZ: JEA 15 – 89, inventární
číslo 223 svěřeného do hospodaření Střední průmyslové školy Jeseník, formou
prodeje za cenu nejvyšší nabídky, v případě neúspěšného prodeje vozidla
formou fyzické likvidace. Příspěvková organizace provede fyzickou likvidaci
majetku odbornou firmou, která zajistí ekologickou likvidaci, dle bodu A)
důvodové zprávy.

2.

v y d á v á s o u h l a s s uzavřením Smlouvy o podnájmu mezi nájemcem
Odborným učilištěm a Základní školou, Křenovice, a podnájemcem Domem dětí
a mládeže Kojetín, 752 01 Kojetín – Kojetín I – Město, Svatopluka Čecha 586,
IČO: 70236356, k podnájmu části budovy na adrese Sladovní 492, Kojetín, za
účelem provozování kroužku stolního tenisu při DDM Kojetín, každou středu od
15:00 do 18:00 hod. v období od 6. 1. 2021 do ukončení rekonstrukce herny
stolního tenisu, nejdéle do 30. 6. 2021. Výše úplaty bude stanovena na základě
kalkulace, nesmí však překročit alikvótní podíl nájemného a souvisejících
nákladů, placeného nájemcem pronajímateli, dle bodu B) důvodové zprávy.

3.

v z d á v á s e p r á v a a p r o m í j í dluh evidovaný Střední školou
zemědělskou a zahradnickou, Olomouc, U Hradiska 4, za dlužníkem XXXXX
v celkové výši 10 381,10 Kč, dle bodu C) důvodové zprávy

4.

v z d á v á s e p r á v a a p r o m í j í dluh evidovaný Střední školou
zemědělskou a zahradnickou, Olomouc, U Hradiska 4, za dlužníkem XXXXX,
v celkové výši 3 360 Kč, dle bodu C) důvodové zprávy

5.

v z d á v á s e p r á v a a p r o m í j í dluh evidovaný Střední školou
zemědělskou a zahradnickou, Olomouc, U Hradiska 4, za dlužníkem XXXXX
v celkové výši 4 260 Kč, dle bodu C) důvodové zprávy

6.

v z d á v á s e p r á v a a p r o m í j í dluhy evidované Střední školou
řemesel a Odborným učilištěm Lipová-lázně za žáky v celkové výši 3 450 Kč, dle
bodu D) důvodové zprávy
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7.

v z d á v á s e p r á v a a p r o m í j í dluh evidovaný Střední školou
řemesel a Odborným učilištěm Lipová-lázně za dlužníkem XXXXXv celkové výši
630 Kč, dle bodu D) důvodové zprávy

8.

v z d á v á s e p r á v a a p r o m í j í dluh evidovaný Střední odbornou
školou obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14, za dlužníkem XXXXX,
v celkové výši 1 213 Kč, dle bodu E) důvodové zprávy

9.

v z d á v á s e p r á v a a p r o m í j í dluh evidovaný Domovem Paprsek
Olšany, příspěvkovou organizací, za dlužníkem XXXXXv celkové výši
10 137 Kč, dle bodu F) důvodové zprávy

10.

v y d á v á s o u h l a s s přijetím peněžitého daru ve výši 42 840 Kč od dárce
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00
Praha 4, IČO: 24231509, do vlastnictví Základní školy Šternberk, Olomoucká 76.
Peněžitý dar ve výši 42 840 Kč bude použit na úhradu obědů osmnácti žáků
základní školy v období od 11. 1. 2021 do 30. 6. 2021. Celková výše
poskytnutého peněžitého daru bude na konci období vyúčtována dle skutečně
odebraných obědů, dle bodu G) důvodové zprávy.

11.

u k l á d á informovat o přijatém usnesení ředitele dotčených organizací

O: vedoucí odboru podpory řízení příspěvkových organizací
T: 15. 2. 2021
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 3.3.
UR/7/17/2021

Rady pro kontrolu hospodaření

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e změny statutů rad pro kontrolu hospodaření Odborného
léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, a Dětského centra
Ostrůvek, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1

2.

z m o c ň u j e 2. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Dalibora
Horáka k podpisu statutů rad pro kontrolu hospodaření dle bodu 1 usnesení a dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e návrh na jmenování nové členky RKH OLÚ Paseka a RKH DC
Ostrůvek dle důvodové zprávy

4.

u k l á d á administrativně zajistit jmenování nové členky do RKH dle bodu 3
usnesení

O: vedoucí odboru podpory řízení příspěvkových organizací
T: 1. 2. 2021
5.

z m o c ň u j e 2. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Dalibora
Horáka k podpisu jmenovacího dekretu členky RKH dle bodu 3 usnesení

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 3.4.
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UR/7/18/2021

Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti
sociální

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e přiznání odměny Mgr. Bc. Ondřeji B. Jurečkovi, řediteli
příspěvkové organizace Domov u Třebůvky Loštice, v souvislosti s životním
jubileem dle přílohy

2.

u k l á d á administrativně zajistit naplnění usnesení a informovat ředitele
příspěvkové organizace dle bodu 1 usnesení

O: vedoucí odboru sociálních věcí
T: 1. 2. 2021
Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 5.1.
UR/7/19/2021

Stanovisko k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje
České republiky

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e uplatnění stanoviska k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky
územního rozvoje České republiky ve znění přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á p o d e p s a t stanovisko k návrhu Aktualizace č. 4 Politiky
územního rozvoje České republiky Ministerstvu pro místní rozvoj

O: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 6.1.
UR/7/20/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v příloze č. 1

2.

ukládá
předložit
Olomouckého kraje

rozpočtové

změny

na

zasedání

Zastupitelstva

O: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, vedoucí odboru ekonomického
T: ZOK 22. 2. 2021
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny v příloze č. 1

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 7.1.
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kraje

UR/7/21/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere na vědomí
Olomouckého kraje

poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 7.2.

V Olomouci dne 11. 1. 2021

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Dalibor Horák
2. náměstek hejtmana

Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) (GDPR).
Do úplné verze usnesení mohou občané Olomouckého kraje nahlédnout na oddělení
organizačním odboru kancelář hejtmana v sídle Olomouckého kraje, Jeremenkova
1191/40a, Olomouc, 8. patro, kancelář dveře č. 815–819.
Přílohy k textu usnesení jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje:
– www.olkraj.cz – Orgány Olomouckého kraje – Rada – Usnesení ROK – 2021 –
Usnesení z 07. schůze ROK konané dne 11-01-2021
https://www.olkraj.cz/usneseni-z-07-schuze-rok-konane-dne-11-01-2021-cl-5120.html
Přílohy usnesení jsou zveřejněny v upraveném znění z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).
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