Zveřejněna je upravená verze usnesení a příloh 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
a příloh 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 – Zastupitelstvo – Usnesení ZOK –
Usnesení z 06. zasedání ZOK konaného dne 20-09-2021
https://www.olkraj.cz/usneseni-z-06-zasedani-zok-konaneho-dne-20-09-2021-cl5359.html
Všechny podkladové materiály k přijatému usnesení jsou k dispozici na webových
stránkách Olomouckého kraje: www.olkraj.cz – Orgány Olomouckého kraje –
Zastupitelstvo – Podkladové materiály ZOK – Podkladové materiály ZOK (schválené
na zasedání 20. 9. 2021) https://www.olkraj.cz/zok/20-09-2021/start.html

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 20. 9. 2021
UZ/6/1/2021

Zahájení,
zasedání

volba

ověřovatelů

zápisu,

schválení

programu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e předložený program 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 20. 9. 2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 1.
UZ/6/2/2021

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje:
a) s termínem plnění k 20. 9. 2021 dle části A) zprávy o kontrole plnění usnesení
b) s průběžnými termíny dle části B) zprávy o kontrole plnění usnesení

2.

b e r e n a v ě d o m í informaci o průběžné realizaci dotačních programů
2021 dle přílohy č. 1 usnesení

3.

v y p o u š t í z e s l e d o v á n í svá usnesení:
a) UZ/4/62/2017, bod 6, ze dne 24. 4. 2017
b) UZ/7/18/2017, bod 6, ze dne 23. 11. 2017
c) UZ/18/17/2019, bod 4 a 5, ze dne 16. 12. 2019
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Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 2.
UZ/6/3/2021

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za
uplynulé období

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 3.
UZ/6/4/2021

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje:
a) zápis ze 4. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 15. 6. 2021
b) zápis ze 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 16. 6. 2021

Předložil:
předsedové výborů zastupitelstva
Bod programu: 4.
UZ/6/5/2021

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v
Olomouci

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

z v o l i l o pana Přemysla Pavla
přísedícím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci

2.

b e r e n a v ě d o m í vzdání se funkce přísedící Krajského soudu Ostrava,
pobočky v Olomouci, Mgr. Petry Hemžské, k datu 21. 9. 2021

3.

u k l á d á zaslat Krajskému soudu v Ostravě výpis tohoto usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje o volbě přísedícího a vzdání se funkce
přísedící spolu s podkladovými materiály ke zvolenému přísedícímu a k
odstupující přísedící

Odpovídá: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Termín: 13. 12. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 5.
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UZ/6/6/2021

Poskytnutí finančních darů obcím zasažených tornádem v
červnu 2021 (Hodonínsko, Břeclavsko) a České republice –
Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o poskytnutí finančního daru obci Hrušky,
IČO: 00283185, ve výši 100 000 Kč, obci Lužice, IČO: 44164343, ve výši 100
000 Kč, obci Mikulčice, IČO: 00285102, ve výši 100 000 Kč a městysu Moravská
Nová Ves, IČO: 00283363, ve výši 100 000 Kč, na neinvestiční výdaje k pokrytí
prvotních nákladů a nezbytných opatření na záchranné a likvidační práce
přijatých v rámci řešení stavu nebezpečí ze dne 24. 6. 2021 z důvodu vzniku
krizové situace v návaznosti na extrémní bouřky a jimi způsobené následky a s
tím související ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí finančního daru České republice – Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČO: 70885940, ve výši 100 000 Kč na
výdaje související s odstraňováním následků extrémní bouřky v Jihomoravském
kraji (neinvestiční materiál, pohonné hmoty, strava a další nezbytné výdaje s
ohledem na záchranné a likvidační práce v daném území)

3.

r o z h o d u j e o uzavření darovací smlouvy dle bodu 2 usnesení ve znění dle
darovací smlouvy uvedené v příloze č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 6.
UZ/6/7/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny v příloze č. 1, příloze č. 2, příloze
č. 3 a příloze č. 4 usnesení

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v příloze č. 5 a příloze č. 6 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.1.
UZ/6/8/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny –
DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny v příloze č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e rozpočtové změny v příloze č. 2 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.1.1.

-3-

UZ/6/9/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – čerpání úvěru na
financování oprav, investic a projektů

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í žádost č. 2 o čerpání revolvingového úvěru na
financování oprav, investic a projektů s Komerční bankou, a.s., ve výši 100 000
000 Kč

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.2.
UZ/6/10/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – čerpání úvěru na
financování oprav, investic a projektů – DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í žádost č. 3 o čerpání revolvingového úvěru na
financování oprav, investic a projektů s Komerční bankou, a.s., ve výši 100 000
000 Kč

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.2.1.
UZ/6/11/2021

Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – plnění rozpočtu k 30. 6.
2021

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 6. 2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 7.3.
UZ/6/12/2021

Poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje –
zásady a pravidla

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e znění Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Olomouckého kraje dle přílohy č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e znění Vzorových pravidel dotačního programu Olomouckého
kraje včetně Vzorové žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 usnesení

3.

s c h v a l u j e znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí
programové dotace dle příloh č. 4–13 usnesení:
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
fyzické osobě nepodnikateli /Vzor 1/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost fyzické osobě nepodnikateli /Vzor 2/
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– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
fyzické osobě podnikateli /Vzor 3/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost fyzické osobě podnikateli /Vzor 4/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
právnickým osobám /Vzor 5/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost právnickým osobám /Vzor 6/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
obcím, městysům, městům /Vzor 7/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost obcím, městysům, městům /Vzor 8/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na akci
příspěvkovým organizacím /Vzor 9/
– Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace na celoroční
činnost příspěvkovým organizacím /Vzor 10/
4.

b e r e n a v ě d o m í návrh dotačních programů Olomouckého kraje,
uvedený v Seznamu předpokládaných dotačních programů Olomouckého kraje
pro rok 2022, dle přílohy důvodové zprávy

5.

ukládá
předložit Seznam předpokládaných dotačních programů
Olomouckého kraje pro rok 2022 ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Rada Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, Ing. Radim Sršeň,
Ph.D., člen rady
Termín: 13. 12. 2021
6.

u k l á d á předkládat Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení pravidla
pro dotační programy, ve kterých bude maximální možná výše dotace vyšší než
200 000 Kč, a pravidla všech dotačních programů, v nichž oprávněným
žadatelem bude obec

Odpovídá: Rada Olomouckého kraje
Realizuje: členové rady zodpovídající za dotační oblasti
Termín: průběžně
7.

u k l á d á předkládat Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení žádosti o
dotaci vyšší než 200 000 Kč na konkrétní účel a žádosti obcí

Odpovídá: Rada Olomouckého kraje
Realizuje: členové rady zodpovídající za dotační oblasti
Termín: průběžně
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 8.
UZ/6/13/2021

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a
památkové péče

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace příjemci Římskokatolická farnost
Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru 99, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČO:
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65914333, ve výši 300 000 Kč na „Stavební úpravy kostela Povýšení sv. Kříže v
Hustopečích nad Bečvou“ s odůvodněním dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
usnesení
2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace příjemcům: město Konice, Masarykovo
nám. 27, 798 52 Konice, IČO: 00288365, ve výši 150 000 Kč na akci „Akustické
úpravy sálu v konickém komunitním centru“ a POST BELLUM, z.ú. – Paměť
národa Střední Morava, Španělská 1073/10, 120 00 Praha, IČO: 26548526, ve
výši 350 000 Kč na akci „Uchování nehmotného kulturního dědictví - Paměť
národa Střední Morava v Olomouckém kraji 2021“ s odůvodněním dle důvodové
zprávy a přílohy č. 2 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemcem Římskokatolická farnost Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru 99,
753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČO: 65914333, ve znění vzorové veřejnoprávní
smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č.
UZ/3/15/2021 ze dne 22. 2. 2021, vzor Vzorová veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí individuální dotace na akci právnickým osobám (mimo obce a
příspěvkové organizace)

4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
příjemci: město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice, IČO: 00288365, a
POST BELLUM, z.ú. – Paměť národa Střední Morava, Španělská 1073/10, 120
00 Praha, IČO: 26548526, ve znění vzorových veřejnoprávních smluv
schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/3/15/2021 ze
dne 22. 2. 2021, vzor Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální
dotace na akci obcím, městům, městysům a Vzorová veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí individuální dotace na akci právnickým osobám (mimo obce a
příspěvkové organizace)

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.2.
UZ/6/14/2021

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příjemci
Interna Zábřeh, s.r.o., Jiráskova 123/24, 789 01 Zábřeh, IČO: 60774916, ve výši
500 000 Kč na projekt Nákup polohovatelných lůžek včetně antidekubitních
matrací pro klienty sociálních lůžek společnosti Interna Zábřeh s.r.o.

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Olomouckého kraje s příjemcem dotace, dle bodu 1 usnesení, ve znění
veřejnoprávní smlouvy uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

3.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem
Olomouckého kraje

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.3.
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UZ/6/15/2021

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického
rozvoje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

n e v y h o v u j e ž á d o s t e m o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1 usnesení těmto subjektům:
- příjemci s pořadovým č. 1 – Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., IČO:
26867184, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, na „Česko-izraelský
inovační den Olomouc 2021 – Smart healthcare Innovations“, ve výši 490 000
Kč,
- příjemci s pořadovým č. 2 – obec Laškov, IČO: 00288411, Laškov 1, 798 57
Laškov, na „pořízení stínění části volné plochy na koupacím biotopu v Laškově“,
ve výši 600 000 Kč a
- příjemci s pořadovým č. 3 – obec Teplice nad Bečvou, IČO: 00636622, Teplice
nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou, na „vybavení obecní prodejny
potravin“, ve výši 490 148 Kč

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
příjemci s pořadovým č. 2 obec Paršovice, IČO: 00636461, Paršovice 98, 753
55 Paršovice, na "k.ú. Paršovice - Obnova účelové komunikace 2ú na parc. č.
1660“ ve výši 205 663 Kč dle přílohy č. 2 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace s uvedeným příjemcem, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace na akci obcím, městysům, městům schválené na
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 2. 2021 usnesením č.
UZ/3/15/2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.4.
UZ/6/16/2021

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního
prostředí a zemědělství

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o udělení výjimky ze splnění podmínky stanovené v bodě 1.2.
„Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v
roce 2021“ z důvodu krajského významu akce pro žadatele uvedeného pod
pořadovým číslem 11 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
žadatelům uvedeným pod pořadovým číslem 11 a 12 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci
obcím s příjemcem uvedeným pod pořadovým číslem 11 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení ve znění vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého
kraje usnesením č. UZ/3/15/2021 ze dne 22. 2. 2021

4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
celoroční činnost právnické osoby s příjemcem uvedeným pod pořadovým
číslem 12 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení ve znění vzorové smlouvy schválené
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Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/3/15/2021 ze dne 22. 2.
2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.5.
UZ/6/17/2021

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního
ruchu a vnějších vztahů

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/5/24/2021, body 1 a 2, ze dne 21. 6. 2021

2.

n e v y h o v u j e žádostem žadatelů:
–
č. 10 – obec Rapotín, IČO: 00635901, se sídlem Šumperská 775, 788 14
Šumperk, "Meteostanice pro budovu TIC Rapotín a rozhlednu Bukovka"
–
č. 12 – George Vision s.r.o., IČO: 07609221, se sídlem Lhotka 2, 751 24
Přerov, "Film o tajemných místech Evropy 2021"
–
č. 13 – Králický Sněžník, z.ú., IČO: 27519350, se sídlem Velké náměstí
5, 561 69 Králíky, "Bike region Králický Sněžník - informační systém pro cyklisty"
–
č. 14 – Kauerův mlýn z.s., IČO: 09348476, se sídlem Oskava 53, 788 01
Šumperk, "Projekt obnovy historického vodního díla, Kauerův vodní mlýn"
s odůvodněním dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

3.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace těmto žadatelům:
–
č. 7 – JAMAPA, z. s., IČO: 26578956, se sídlem Horní náměstí 409/26,
779 00 Olomouc, "Rozhledna Svébohov" ve výši 950 000 Kč včetně udělení
výjimky ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého
kraje v roce 2021
–
č. 8 – Evolution Films, s.r.o., IČO: 27563481, se sídlem Soukenická
1196/11, 110 00 Praha, "Šnajdr - natáčení celovečerního filmu Miroslava
Krobota v Olomouckém kraji" ve výši 300 000 Kč včetně udělení výjimky ze
Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v
roce 2021
–
č. 9 – Profesionální Video, s.r.o., IČO: 49196201, se sídlem Slavíkova
1555/27, 120 00 Praha, "Princezna zakletá v čase 2 - vývoj a location scounting"
ve výši 250 000 Kč včetně udělení výjimky ze Zásad pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2021
–
č. 11 – Klub vojenské historie Olomouc-LO37, IČO: 27019292, se sídlem
Norská 192/25, 779 00 Olomouc, "Muzeum čs.opevnění Branná - pěchotní srub
StM-S50 (kulturní památka)" ve výši 440 000 Kč včetně udělení výjimky ze Zásad
pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2021
dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu
3 usnesení a ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených
Zastupitelstvem Olomouckého kraje č. UZ/3/15/2021 ze dne 22. 2. 2021, vzory
číslo 06, 07 a 08

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 9.6.
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UZ/6/18/2021

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. odprodej částí pozemku parc. č. 147/21 ost. pl. o celkové výměře 168 m2,
dle geometrického plánu č. 414-160/2013 ze dne 1. 8. 2013 pozemek parc. č.
147/34 o výměře 160 m2 a parc. č. st. 412 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Moravská
Loděnice, obec Bohuňovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc, U Hradiska 4, do vlastnictví
společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, za kupní cenu ve výši 160 440 Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu k částem pozemků parc. č.
147/3 ost. pl. a parc. č. 147/33 ost. pl., oba v k.ú. Moravská Loděnice, obec
Bohuňovice, a to dle geometrického plánu č. 414-160/2013 ze dne 1. 8. 2013.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. odprodej částí pozemku parc. č. 1161 ost. pl. o výměře 32 m2, dle
geometrického plánu č. 648-224/2020 ze dne 3. 10. 2020 pozemky parc. č.
1161/4 ost. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 1161/5 zast. pl. o výměře 7 m2, v k.ú.
Dolní Skorošice, obec Skorošice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 6 750 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části
pozemku parc. č. 5671/2 ost. pl. o výměře cca 511 m2 v k.ú. a obci Kojetín mezi
Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společnosti Accolade CZ 43,
s.r.o., člen koncernu, IČO: 07398573, jako budoucím kupujícím za kupní cenu
rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem ke dni uzavření kupní
smlouvy. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode
dne vydání kolaudačních souhlasů, kterými budou stavby „Okružní křižovatka
Sever“ a „Okružní křižovatka Jih“, vybudované v rámci stavby Průmyslový park
Kojetín, kolaudovány. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.4. odprodej pozemku parc. č. 2657/2 zahrada o výměře 47 m2 v k.ú. a obci
Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední
průmyslové školy stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257, do
vlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 30 001 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V kupní
smlouvě bude sjednán závazek kupujícího umožnit vstup na pozemek z důvodu
oprav, rekonstrukce či údržby budovy Lipník nad Bečvou I – Město, č.p. 257,
obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 542 zast. pl. o výměře 2 454 m2
v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou.

2.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana XXXXX a pana XXXXX o odprodej
pozemku parc. č. 2657/2 zahrada o výměře 47 m2 v k.ú. a obci Lipník nad
Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové
školy stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257, z důvodu odprodeje
předmětné nemovitosti zájemci s vyšší cenovou nabídkou
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3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
3.1. Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc, U Hradiska 4, dle
bodu 1.1. návrhu na usnesení,
3.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 1.2.
návrhu na usnesení,
3.3. Střední průmyslové školy stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského
sady 257, dle bodu 1.4. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se
Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.1.
UZ/6/19/2021

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku –
DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. odprodej pozemku parc. č. 959/55 ost. pl. o výměře 1 302 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, do vlastnictví ČR –
Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, za kupní cenu ve výši 330 650 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části
pozemku parc. č. 2373/1 ostatní plocha o výměře cca 3 640 m2 a pozemků 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 mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím
a městem Jeseníkem, IČO: 00302724, jako budoucím kupujícím za kupní cenu
ve výši 350 Kč/m2 pozemků + 62 720 Kč za zpevněnou plochu hřiště. Řádná
kupní smlouva bude uzavřena do šesti měsíců od vydání kolaudačního souhlasu
na stavbu „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“ nejpozději do 30. 9. 2022. V
případě, že příjem z odprodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z
přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu
DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.3. odprodej části pozemku parc. č. 476 ost. pl. o výměře 50 m2, dle
geometrického plánu č. 550-104/2020 ze dne 7. 12. 2020 pozemek parc. č.
476/2 ost. pl. o výměře 50 m2, v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu
ve výši 55 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.4. odprodej části pozemku parc. č. 1018/2 ost. pl. o výměře 53 m2, dle
geometrického plánu č. 595-11/2021 ze dne 7. 2. 2021 pozemek parc. č.
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1018/10 ost. pl. o výměře 53 m2, v k. ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 10
600 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.5. odprodej části pozemku parc. č. 4100/1 ost. pl. o výměře 61 m2, dle
geometrického plánu č. 1887-21/2020 ze dne 5. 3. 2020 pozemek parc. č.
4100/7 ost. pl. o výměře 61 m2, v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Správy železnic, státní organizace,
IČO: 70994234, za kupní cenu ve výši 26 535 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.6. směnu pozemku parc. č. 597/155 orná půda o výměře 1 668 m2 v
katastrálním území a obci Drahanovice ve vlastnictví Olomouckého kraje, v
hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové
organizace, za pozemek parc. č. 381/53 orná půda o výměře 3 883 m2 v
katastrálním území Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ve vlastnictví
XXXXX. Olomoucký kraj uhradí cenový rozdíl směňovaných pozemků ve výši 1
160 850 Kč a veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.7. směnu pozemku parc. č. 597/156 orná půda o výměře 1 702 m2 v
katastrálním území a obci Drahanovice ve vlastnictví Olomouckého kraje, v
hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové
organizace, za pozemek parc. č. 381/55 orná půda o výměře 2 751 m2 v
katastrálním území Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ve společném jmění
manželů XXXXX XXXXX Olomoucký kraj uhradí cenový rozdíl směňovaných
pozemků ve výši 276 150 Kč a veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i pana XXXXX o odkoupení části pozemku parc.
č. 2636/1 ost. pl. o výměře cca 23 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Centra sociálních služeb Prostějov,
příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX z důvodu jeho potřebnosti
pro činnost příspěvkové organizace

3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
3.1. Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, dle bodu 1.1.
návrhu na usnesení,
3.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.3.–
1.5., návrhu na usnesení,
3.3. Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové
organizace, dle bodů 1.6. a 1.7. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací vyhotovených v souladu
se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.
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4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Nových Zámků –
poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, dle bodů 1.6. a 1.7.
návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého
kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude
obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace
vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při
nakládání s nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.1.1.
UZ/6/20/2021

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

revokuje
1.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/25/2021, bod 1.3., ze
dne 26. 4. 2021, ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1536/2 ost. pl. o výměře
31 m2 v k.ú. a obci Určice ze spoluvlastnictví spoluvlastníků paní XXXXX (id.
1/12), pana XXXXX (id. 1/12), společnosti AGRO Haná Land s.r.o., IČO:
07674660 (id. 1/12) a společnosti Hospodářské družstvo Určice, družstvo, IČO:
00139076 (id. 18/24), do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny
spoluvlastníka pozemku
1.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2018 ze dne 25. 6.
2018, bod 3.12., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, starším,
jako budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o
velikosti id. 1/2 na části pozemku parc. č. 930/17 orná půda o výměře cca 236
m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, určeného pro stavbu „II/448 Olomouc –
přeložka silnice, II. etapa“, a to z důvodu úmrtí vlastníka podílu

2.

schvaluje
2.1. odkoupení pozemku parc. 1536/2 ost. pl. o výměře 31 m2 v k.ú. a obci Určice
ze spoluvlastnictví spoluvlastníků společnosti AGRO Haná Land s.r.o., IČO:
07674660, (id. 1/12), a Hospodářského družstva Určice, družstvo, IČO:
00139076, (id. 11/12), do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 4 030
Kč. 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 kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX mladším, jako budoucím
prodávajícím na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6
na části pozemku parc. č. 930/17 orná půda o výměře cca 236 m2 v k.ú. Řepčín,
obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 630 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím na
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budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na části pozemku
parc. č. 930/17 orná půda o výměře cca 236 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc,
za kupní cenu ve výši 630 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím na
budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na části pozemku
parc. č. 930/17 orná půda o výměře cca 236 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc,
za kupní cenu ve výši 630 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. odkoupení pozemku parc. č. 1042/6 ost. pl. o výměře 91 m2 v k.ú. a obci
Mořice z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 11 630 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.6. odkoupení pozemku parc. č. 7072/43 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Domašov
u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem, ze společného jmění manželů XXXXXdo
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 360 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. odkoupení pozemku parc. č. 531/25 ost. pl. o výměře 19 m2 v k.ú.
Štíty-město, obec Štíty, z vlastnictví společnosti ZEAS Březná a.s., IČO:
47673788, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 080 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.

n e v y h o v u j e návrhu společnosti PRO – DOMA, SE na odkoupení části
pozemku parc. č. 887 ost. pl. o výměře 116 m2, dle geometrického plánu č. 101443/2019 ze dne 10. 12. 2019 pozemek parc. č. 887/11 ost. pl. o výměře 116 m2,
v k.ú. a obci Konice z vlastnictví společnosti PRO – DOMA, SE, IČO: 24235920,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 z důvodu, že
navržená výše kupní ceny není v souladu s usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/13/35/2018 ze dne 17. 12. 2018 o stanovení výše
kupní ceny

4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.5.–2.7. návrhu na
usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem
dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v
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souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.2.
UZ/6/21/2021

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku –
DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

revokuje
1.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/17/2015, bod 3.6., ze
dne 26. 6. 2015, ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1126/6 ost. pl. o výměře
135 m2 v k.ú. a obci Pňovice z vlastnictví vlastníka XXXXX do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 13 500 Kč z důvodu změny kupní
ceny a jiné formy vypořádání
1.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/19/2021, bod 2.23., ze
dne 22. 2. 2021, ve věci odkoupení pozemků parc. č. 784/20 ost. pl. o výměře
112 m2 a parc. č. 784/21 ost. pl. o výměře 221 m2, oba v k.ú. a obci Hnojice ze
spoluvlastnictví spoluvlastníků paní XXXXX (id. 1/2) a pana XXXXX (id. 1/2) do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nesouhlasu vlastníků s kupní cenou
1.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/26/2021, bod 2.4., ze
dne 26. 4. 2021, ve věci odkoupení pozemku parc. č. 590/29 ost. pl. o výměře
254 m2 v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice, ze spoluvlastnictví
spoluvlastníků paní XXXXX (id. 2/8), pana XXXXX (id. 2/8) a pana XXXXX (id.
4/8), do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nesouhlasu vlastníků s
kupní cenou
1.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/19/2021, bod 2.24., ze
dne 22. 2. 2021, ve věci odkoupení pozemku parc. č. 532/23 ost. pl. o výměře
79 m2 v k.ú. Lužice u Šternberka, obec Lužice, z vlastnictví vlastníka pana
XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nesouhlasu vlastníka s
kupní cenou
1.5. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/10/2016 ze dne 11. 3.
2016 ve věci uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími
prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro
stavbu „II/435 kř. II/367 - Tovačov“, v katastrálních územích Tovačov, Oplocany
a Polkovice z důvodu změny rozsahu záboru pozemků a změny minimální kupní
ceny

2.

schvaluje
2.1. uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc. č. 1126/6 ost. pl. o
výměře 135 m2 v k.ú. a obci Pňovice z vlastnictví vlastníka XXXXX do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 57 645 Kč a uzavření dohody o
narovnání mezi vlastníkem XXXXX a Olomouckým krajem na vypořádání
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bezdůvodného obohacení ve výši 14 175 Kč za užívání pozemku parc. č. 1126/6
ost. pl. o výměře 135 m2 v k.ú. a obci Pňovice za účelem umístění silnice II/446
– autobusového zálivu s tím, že vlastník XXXXX nebude ničeho dalšího z tohoto
titulu požadovat. Součástí smlouvy bude závazek vlastníka XXXXX vzít zpět
žalobu vedenou Okresním soudem v Olomouci pod sp.zn.: 24 C 263/2019 a
závazek Olomouckého kraje se zpětvzetím žaloby souhlasit. Smluvní strany se
zaváží nežádat po druhém účastníku soudního řízení náhradu nákladů řízení.
Olomoucký kraj uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
2.2. odkoupení pozemků parc. č. 784/20 ost. pl. o výměře 112 m2 a parc. č.
784/21 ost. pl. o výměře 221 m2, oba v k.ú. a obci Hnojice ze spoluvlastnictví
spoluvlastníků paní XXXXX (id. 1/2) a pana XXXXX (id. 1/2) do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 83 250 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. odkoupení pozemku parc. parc. č. 590/29 ost. pl. o výměře 254 m2 v k.ú.
Lužice u Šternberka, obec Lužice, ze spoluvlastnictví spoluvlastníků paní
XXXXX(id. 2/8), pana XXXXX (id. 2/8) a pana XXXXX (id. 4/8) do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 63 500 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. odkoupení pozemku parc. č. 532/23 ost. pl. o výměře 79 m2 v k.ú. Lužice u
Šternberka, obec Lužice, z vlastnictví vlastníka pana XXXXX do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 19 750 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. odkoupení pozemku parc. č. 599/6 ost. pl. o výměře 261 m2 v k.ú. Lužice u
Šternberka, obec Lužice, z vlastnictví vlastníka pana XXXXX do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 65 250 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2/3 ost. pl. o výměře 25
m2, dle geometrického plánu č. 284-2021_003 ze dne 24. 3. 2021 pozemek
parc. č. 2/3 ost. pl. o výměře 25 m2, v k.ú. a obci Žerotín, mezi vlastníkem
pozemku paní XXXXX jako prodávajícím, obcí Žerotín, IČO: 00299758, jako
kupujícím a Olomouckým krajem jako investorem, za kupní cenu ve výši 6 250
Kč. Investor uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2021/00809/OMPSČ/DSM mezi
Olomouckým krajem a panem XXXXX, jehož obsahem bude navýšení kupní
ceny z původních 100 Kč/m2 na 250 Kč/m2, tj. o 150 Kč/m2. Doplatek cenového
rozdílu činí 2 850 Kč.
2.8. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2021/00769/OMPSČ/DSM mezi
Olomouckým krajem a paní XXXXX, jehož obsahem bude navýšení kupní ceny
z původních 100 Kč/m2 na 250 Kč/m2, tj. o 150 Kč/m2. Doplatek cenového
rozdílu činí 22 950 Kč.
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2.9. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2021/00783/OMPSČ/DSM mezi
Olomouckým krajem a panem XXXXX, jehož obsahem bude navýšení kupní
ceny z původních 100 Kč/m2 na 250 Kč/m2, tj. o 150 Kč/m2. Doplatek cenového
rozdílu činí 17 400 Kč.
2.10. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2021/00810/OMPSČ/DSM mezi
Olomouckým krajem a paní XXXXX, jehož obsahem bude navýšení kupní ceny
z původních 100 Kč/m2 na 250 Kč/m2, tj. o 150 Kč/m2. Doplatek cenového
rozdílu činí 37 800 Kč.
2.11. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2021/00977/OMPSČ/DSM mezi
Olomouckým krajem a Zemědělským družstvem Moravská Huzová, jehož
obsahem bude navýšení kupní ceny z původních 100 Kč/m2 na 250 Kč/m2, tj. o
150 Kč/m2. Doplatek cenového rozdílu činí 40 650 Kč.
2.12. odkoupení pozemku parc. č. 303/4 ost. pl. o výměře 298 m2 v k.ú. Raškov
Ves, obec Bohdíkov, z vlastnictví společnosti Isola Powertekk s.r.o., IČO:
25535412, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 62 580 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.13. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1065/4 ost. pl. o výměře 20 m2,
parc. č. 1068/2 ost. pl. o výměře 58 m2, parc. č. 1068/3 ost. pl. o výměře 184
m2, parc. č. 1073 ost. pl. o výměře 255 m2, parc. č. 1146 ost. pl. o výměře 80
m2, parc. č. 1214 ost. pl. o výměře 873 m2, parc. č. 1215/1 ost. pl. o výměře
1695 m2, parc. č. 1215/2 ost. pl. o výměře 63 m2, parc. č. 1304/2 ost. pl. o
výměře 208 m2, parc. č. 1308 ost. pl. o výměře 245 m2, parc. č. 1383/1 trvalý
travní porost o výměře 111 m2, parc. č. 1383/4 ost. pl. o výměře 110 m2, parc.
č. 1386/1 trvalý travní porost o výměře 69 m2, parc. č. 1389/2 trvalý travní porost
o výměře 92 m2, parc. č. 1389/3 ost. pl. o výměře 70 m2, parc. č. 1421/1 trvalý
travní porost o výměře 77 m2, dle geometrického plánu č. 214-216/2020 ze dne
4. 2. 2021 pozemky parc. č. 1065/5 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 1068/7 ost.
pl. o výměře 58 m2, parc. č. 1068/6 ost. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 1073/2
ost. pl. o výměře 255 m2, parc. č. 1146/2 ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č. 1214/2
ost. pl. o výměře 873 m2 a parc. č. 1215/5 ost. pl. o výměře 1695 m2, parc. č.
1215/8 ost. pl. o výměře 63 m2, parc. č. 1304/4 ost. pl. o výměře 208 m2, parc.
č. 1308/2 ost. pl. o výměře 245 m2, parc. č. 1383/5 ost. pl. o výměře 111 m2,
parc. č. 1383/6 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 1386/6 ost. pl. o výměře 69
m2, parc. č. 1389/6 ost. pl. o výměře 92 m2, parc. č. 1389/7 ost. pl. o výměře 5
m2, parc. č. 1389/8 ost. pl. o výměře 65 m2, parc. č. 1421/3 ost. pl. o výměře 65
m2 a parc. č. 1421/4 ost. pl. o výměře 12 m2, vše v k.ú. Vysoké Žibřidovice, obec
Hanušovice, z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek na vklad do
katastru nemovitostí.
2.14. odkoupení části pozemku parc. č. 1323/1 trvalý travní porost o výměře 1
228 m2, dle geometrického plánu č. 218-184/2020 ze dne 16. 10. 2020 pozemek
parc. č. 1323/5 ost. pl. o výměře 1 228 m2, v k.ú. Chrastice, obec Staré Město,
z vlastnictví vlastníka, XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 122 800 Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek na vklad do
katastru nemovitostí.
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2.15. odkoupení částí pozemků parc. č. 1109/2 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č.
1323/2 ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 1432/2 ost. pl. o výměře 672 m2, parc.
č. 1631/2 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 2002/3 ost. pl. o výměře 45 m2 a parc.
č. 2011 ost. pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 218-184/2020 ze dne
16. 10. 2020 pozemky parc. č. 1109/6 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 1323/4
ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 1432/4 ost. pl. o výměře 636 m2, parc. č. 1432/6
ost. pl. o výměře 36 m2, parc. č. 1631/3 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 2002/5
ost. pl. o výměře 45 m2 a parc. č. 2011/2 ost. pl. o výměře 1 m2, a pozemky
parc. č. 1443/2 ost. pl. o výměře 406 m2 a parc. č. 2002/2 ost. pl. o výměře 378
m2, vše v k.ú. Chrastice, obec Staré Město, z vlastnictví vlastníka, XXXXX, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 164 900 Kč. Nabyvatel
uhradí správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí.
2.16. odkoupení části pozemku parc. č. 2001/2 trvalý travní porost o výměře 57
m2, dle geometrického plánu č. 218-184/2020 ze dne 16. 10. 2020 pozemek
parc. č. 2001/9 ost. pl. o výměře 57 m2, v k.ú. Chrastice, obec Staré Město, z
vlastnictví vlastníka,XXXXX, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
5 700 Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí.
2.17. uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na
budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/435 kř.
II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany
a Oplocany – Polkovice“, v katastrálním území Polkovice dle tabulky uvedené v
příloze č. 1 usnesení a v katastrálním území Oplocany dle tabulky uvedené v
příloze č. 2 usnesení. Kupní cena bude sjednána ve výši 200 Kč/m2. Řádné
kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán
Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“, kolaudována,
za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude
ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na
vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích
kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje
provést výše jmenovanou stavbu.
2.18. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2018/01740/OMPSČ/DSM,
uzavřené dne 9. 5. 2018 mezi městem Zábřeh jako prodávajícím a Olomouckým
krajem jako kupujícím, jehož obsahem bude prodloužení lhůty pro realizaci
výstavby objektů v lokalitách Malá strana a Havlíčkova za účelem transformace
Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, a to
do 31. 12. 2025
2.19. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/3) k pozemku parc. č. 1235 ost.
pl. o výměře 74 m2 v k.ú. Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ze společného
jmění manželů XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
3 843 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.20. odkoupení pozemků parc. č. 4717/22 ost. pl. o výměře 1 217 m2, parc. č.
4717/29 ost. pl. o výměře 307 m2 a parc. č. 4717/32 zast. pl. a nádvoří o výměře
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31 m2 (na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb.), vše v k.ú. a obci Přerov,
vše z vlastnictví XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, za kupní cenu ve výši 1 250 240
Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i Římskokatolické farnosti Rapotín o odkoupení
pozemků parc. č. 53 ost. pl. o výměře 166 m2, parc. č. 54 ost. pl. o výměře 202
m2 a parc. č. 1443/3 ost. pl. o výměře 466 m2, vše v k.ú. a obci Petrov nad
Desnou z vlastnictví Římskokatolické farnosti Rapotín, IČO: 67341896, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, z důvodu jejich nepotřebnosti pro činnost
příspěvkové organizace

4.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1.–
2.5., 2.12.–2.16. a 2.19. návrhu na usnesení,
4.2. Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, dle bodu 2.20. návrhu na
usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací vyhotovených v souladu
se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.2.1.
UZ/6/22/2021

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 337/1 ost. pl. o celkové výměře
1 043 m2, dle geometrického plánu č. 700-26/2020 ze dne 26. 1. 2021 pozemky
parc. č. 337/3 ost. pl. o výměře 723 m2, parc. č. 337/4 ost. pl. o výměře 310 m2
a parc. č. 337/5 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k.ú. a obci Lutín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lutín, IČO: 00299189. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 2251/1 ost. pl. o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci
Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Uničovem,
IČO: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu „Přechod pro chodce ul. Staškova-Uničov“. 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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1.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 504/1 ost. pl. o výměře cca 293 m2, parc. č. 504/2
ost. pl. o výměře cca 201 m2 a parc. č. 515/2 ost. pl. o výměře cca 484 m2, vše
v k.ú. a obci Bílsko, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí
Bílsko, IČO: 00576239, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu „Stavební úpravy chodníku podél silnice III/37313 v obci Bílsko, II. etapa
– I. část“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.4. bezúplatný převod pozemku parc. č. 2986/4 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú.
a obci Bludov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.5. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 2689/1 ost. pl. o celkové
výměře 674 m2, dle geometrického plánu č. 731-7227/2020 ze dne 25. 1. 2021
pozemky parc. č. 2689/9 o výměře 531 m2 a parc. č. 2689/10 o výměře 143 m2,
vše v k.ú. a obci Jezernice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Jezernice, IČO: 70040915. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.6. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 921/1 ost. pl. o celkové výměře
3 m2, dle geometrického plánu č. 242-508/2021 ze dne 15. 1. 2021 pozemky
parc. č. 921/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 921/13 o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci
Březsko, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Březsko, IČO:
00599981. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.1., 1.4.–1.6. návrhu na
usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem
dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.3.
UZ/6/23/2021

Majetkoprávní záležitosti
majetku – DODATEK

bezúplatné převody nemovitého

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/21/2021,
bod 2.1., ze dne 22. 2. 2021, ve věci darování části pozemku parc. č. 294/2 ost.
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pl. o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 606-18536/2019 ze dne 19. 2.
2020 pozemek parc. č. 294/9 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nedvězí u
Olomouce, obec Olomouc, z důvodu rozšíření předmětu převodu
2.

schvaluje
2.1. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 294/1 ost. pl. a parc. č. 294/2
ost. pl. o celkové výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 606-18536/2019 ze
dne 19. 2. 2020 pozemek parc. č. 294/9 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouc, IČO: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 511/3 ost. pl. o výměře 1 144
m2, dle geometrického plánu č. 1007-93/2018 ze dne 22. 6. 2018 pozemek parc.
č. 511/10 ost. pl. o výměře 1 144 m2, v k.ú. a obci Dolní Studénky z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dolní Studénky, IČO: 00635936.
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 částí pozemků parc. č. 528 ost. pl. o výměře 2 m2 a
parc. č. 575 ost. pl. o celkové výměře 70 m2, dle geometrického plánu č. 60212/2020 ze dne 10. 11. 2020 pozemky parc. č. 528/2 ost. pl. o výměře 2 m2,
parc. č. 575/2 ost. pl. o výměře 56 m2 a parc. č. 575/3 ost. pl. o výměře 14 m2,
vše v k.ú. Loučany na Hané, obec Loučany, z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Loučany, IČO: 00635651. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1.–2.3. návrhu na
usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem
dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.3.1.
UZ/6/24/2021

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem
Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č.
914 trvalý travní porost o výměře cca 31 m2, parc. č. 930/8 orná půda o výměře
cca 582 m2 a parc. č. 930/16 orná půda o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Řepčín,
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obec Olomouc, za podmínek dle přílohy č. 1 návrhu usnesení. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena do 1 roku od dne vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu „II/448 Olomouc - přeložka silnice, I. etapa“, nejpozději však do 31. 12.
2030. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude
rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou
stavbu.
1.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem
Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako
budoucím obdarovaným na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č.
930/16 orná půda o výměře cca 1 949 m2, parc. č. 1002/9 ost. pl. o výměře cca
70 m2, parc. č. 475/24 orná půda o výměře cca 389 m2, parc. č. 475/22 orná
půda o výměře cca 231 m2, parc. č. 475/98 orná půda o výměře cca 19 m2,
parc. č. 475/70 orná půda o výměře cca 203 m2, parc. č. 1004 ost. pl. o výměře
cca 149 m2 a parc. č. 394/1 orná půda o výměře cca 2 435 m2, vše v k.ú. Řepčín,
obec Olomouc, za podmínek dle přílohy č. 2 návrhu usnesení. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena do 1 roku od dne vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu „II/448 Olomouc - přeložka silnice, II. etapa“, nejpozději však do 31. 12.
2030. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude
rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou
stavbu.
1.3. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 861/2 vodní pl. o výměře 185 m2 v
k.ú. Maršíkov, obec Velké Losiny, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 649/6 ost. pl. o výměře 145 m2 v k.ú.
Újezd u Mohelnice, obec Mohelnice, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.5. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1298 ost. pl. o výměře 19 m2,
dle geometrického plánu č. 374-627/2021 ze dne 1. 6. 2021 pozemek parc. č.
1298/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Suchdol u Konice, obec Suchdol, z vlastnictví ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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1.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 494/21 ost. pl. o výměře 9 m2 v k.ú.
Štíty-město, obec Štíty, z vlastnictví ČR – Správy železnic, státní organizace,
IČO: 70994234, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.1.–1.6. návrhu na
usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem
dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.4.
UZ/6/25/2021

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku – DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě č.
2017/02336/OMSPČ/DSB ze dne 27. 6. 2017, uzavřené mezi Olomouckým
krajem, jako budoucím obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO:
65993390, jako budoucím dárcem, kterým dojde ke změně šířkového
uspořádání převáděného úseku sinice I/35 v souladu se schválenou projektovou
dokumentací. Ostatní ustanovení smlouvy o budoucí darovací smlouvě se
nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
1.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3238/69 ost. pl. o výměře 4 m2 a
parc. č. 3238/70 ost. pl. o výměře 5 m2, oba v k.ú. a obci Černá Voda, oba z
vlastnictví ČR – Povodí Odry, státní podnik, IČO: 70890021, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.3. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 522 ost. pl. o výměře 2 144 m2 v k.ú.
Lhota u Šternberka, obec Šternberk, a pozemků parc. č. 253/3 ost. pl. o výměře
13 408 m2 a parc. č. 253/31 ost. pl. o výměře 129 m2, oba v k.ú. Nasobůrky,
obec Litovel, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek
stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 439/6 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú.
Lověšice u Přerova, obec Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
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hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.5. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 503/3 ost. pl. o výměře 33 m2 v k.ú.
a obci Police z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek
stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
1.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 554/2 orná půda o výměře 556 m2 v
k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, z vlastnictví ČR – Státního pozemkového
úřadu, IČO: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek
stanovených Státním pozemkovým úřadem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.7. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 5693/7 ost. pl. o výměře 18 m2 a
parc. č. 5693/11 ost. pl. o výměře 486 m2, oba v k.ú. a obci Kojetín, oba z
vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO:
69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.2.–1.7. návrhu na
usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem
dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v
souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.4.1.
UZ/6/26/2021

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 3265/63 ost. pl. o výměře 6 m2 a
parc. č. 3265/64 ost. pl. o výměře 1 m2, oba v k.ú. Staré Město pod Kralickým
Sněžníkem, obec Staré Město, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Staré Město, IČO: 00303364. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
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převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3244/54 ost. pl. o výměře 2 m2, parc.
č. 3244/55 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 3244/56 ost. pl. o výměře 28 m2, parc.
č. 3265/67 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 3265/61 ost. pl. o výměře 14 m2 a
parc. č. 3265/62 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. Staré Město pod Kralickým
Sněžníkem, obec Staré Město, z vlastnictví města Staré Město, IČO: 00303364,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 211 ostatní plocha o výměře 1 468
m2, parc. č. 582/2 ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 583/2 ostatní plocha
o výměře 97 m2 a parc. č. 583/3 ostatní plocha o výměře 171 m2, vše v k.ú. a
obci Žerotín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Žerotín, IČO:
00299758. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 730 ostatní plocha o výměře 1 595
m2, parc. č. 731/1 ostatní plocha o výměře 882 m2, parc. č. 731/2 ostatní plocha
o výměře 22 m2, vše v k.ú. a obci Pňovice a pozemku parc. č. 584/2 ostatní
plocha o výměře 1 665 m2 v k.ú. a obci Žerotín z vlastnictví obce Žerotín, IČO:
00299758, 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.
1.5. bezúplatný převod pozemků parc. č. 3218/13 ost. pl. o výměře 8 m2, parc.
č. 3218/14 ost. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 3218/15 ost. pl. o výměře 163 m2,
vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Mikulovice, IČO: 00303003. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.6. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2029/6 ost. pl. o výměře 4 m2, parc.
č. 2029/7 ost. pl. o výměře 43 m2 a parc. č. 2029/10 ost. pl. o výměře 5 m2, vše
v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice, vše z vlastnictví obce Mikulovice,
IČO: 00303003, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 81/1 zahrada o výměře 103 m2,
dle geometrického plánu č. 1092-24/2021 ze dne 16. 4. 2021 pozemek parc. č.
81/8 o výměře 103 m2 v k.ú. a obci Kokory z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Centra Dominika Kokory, příspěvkové organizace, do vlastnictví
obce Kokory, IČO: 00301388. Nabyvatel uhradí náklady spojené s pořízením
geometrického plánu a Olomoucký kraj uhradí správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.8. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 891/1 ost. pl. o výměře 46 m2, dle
geometrického plánu č. 1085-14/2021 ze dne 1. 3. 2021 pozemek parc. č.
891/11 o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Kokory z vlastnictví obce Kokory, IČO:
00301388, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Centra Dominika
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Kokory, příspěvkové organizace. Obec Kokory uhradí náklady spojené s
pořízením geometrického plánu a Olomoucký kraj uhradí správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
2.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
2.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.1.,
1.3. a 1.5. návrhu na usnesení,
2.2. Centra Dominika Kokory, příspěvkové organizace, dle bodu 1.7. návrhu
na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se
Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.

3.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření:
3.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.2.,
1.4. a 1.6. návrhu na usnesení,
3.2. Centra Dominika Kokory, příspěvkové organizace, dle bodu 1.8. návrhu
na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným
nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků
zřizovacích listin uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se
Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.5.
UZ/6/27/2021

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku – DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
1.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 4098/1 ost. pl. o celkové
výměře 751 m2, dle geometrického plánu č. 1919-195/2020 ze dne 3. 12. 2020
pozemky parc. č. 4130/1 ost.pl. o výměře 737 m2 a parc. č. 4130/3 ost. pl. o
výměře 14 m2 a části pozemku parc. č. 4106/1 ost. pl. o výměře 11 m2, dle
geometrického plánu č. 1919-195/2020 ze dne 3. 12. 2020 pozemek parc. č.
4106/6 ost. pl. o výměře 11 m2, vše v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Nový Malín, IČO: 303089.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 286 zahrada o výměře 138 m2,
dle geometrického plánu č. 1919-195/2020 ze dne 3. 12. 2020 pozemek parc. č.
4131 ost. pl. o výměře 138 m2 v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví obce Nový
Malín, IČO: 303089, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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1.3. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 3923 ost. pl. o celkové výměře
368 m2 a parc. č. 3964/1 ost. pl. o celkové výměře 1 422 m2, dle geometrického
plánu č. 4024-58/2020 ze dne 21. 9. 2020 pozemky parc. č. 3923/3 o výměře
272 m2, parc. č. 3923/4 o výměře 96 m2, parc. č. 3964/78 o výměře 898 m2 a
parc. č. 3964/79 o výměře 524 m2, a pozemků parc. č. 3964/63 ost. pl. o výměře
14 m2, parc. č. 3964/68 ost. pl. o výměře 644 m2, parc. č. 3964/70 ost. pl. o
výměře 6 m2, parc. č. 3964/4 ost. pl. o výměře 36 m2 a parc. č. 2610/5 ost. pl. o
výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO: 00301493. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3964/19 ost. pl. o výměře 9 m2, parc.
č. 3964/32 ost. pl. o výměře 480 m2, parc. č. 3964/34 ost. pl. o výměře 190 m2,
parc. č. 3964/37 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 3964/38 ost. pl. o výměře 97
m2, parc. č. 3964/39 ost. pl. o výměře 115 m2, parc. č. 3964/44 ost. pl. o výměře
2 m2, parc. č. 3964/45 ost. pl. o výměře 102 m2, parc. č. 3964/46 ost. pl. o
výměře 9 m2, parc. č. 3964/47 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 2643/9 ost. pl. o
výměře 637 m2 a parc. č. 2643/11 ost. pl. o výměře 22 m2, vše v k.ú. a obci
Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO: 00301493,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 2251/3 ost. pl. o výměře cca 17 m2 a parc. č.
2251/20 ost. pl. o výměře cca 14 m2, oba v k.ú. a obci Uničov mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a městem Uničov, IČO: 00299634, jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Křižovatka ulic Mohelnická,
Dukelská a Gen. Svobody v Uničově“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 2251/18 ost. pl. o výměře 14 m2, částí pozemků parc.
č. 1730/35 ost. pl. o výměře cca 133 m2, parc. č. 1730/34 ost. pl. o výměře cca
41 m2, parc. č. 311/29 ost. pl. o výměře cca 8 m2, parc. č. 2251/19 ost. pl. o
výměře cca 73 m2, parc. č. 395/1 ost. pl. o výměře cca 1 m2, parc. č. 311/1 ost.
pl. o výměře cca 1 m2, parc. č. 2299/5 ost. pl. o výměře cca 10 m2, parc. č.
2251/17 ost. pl. o výměře cca 127 m2, parc. č. 405/1 ost. pl. o výměře cca 20
m2 a parc. č. 396 trvalý travní porost o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. a obci Uničov,
vše mezi městem Uničovem, IČO: 00299634, jako budoucím dárcem a
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu „Křižovatka ulic Mohelnická, Dukelská a Gen. Svobody v Uničově“.
Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.7. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 704/3 ost. pl. o celkové výměře
397 m2 a parc. č. 740/2 ost. pl. o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 331187/2018 ze dne 3. 11. 2020 pozemky parc. č. 677/16 o výměře 312 m2, parc.
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č. 677/17 o výměře 77 m2, parc. č. 677/18 o výměře 8 m2 a parc. č. 740/5 o
výměře 20 m2, vše v k.ú. Mrsklesy na Moravě, obec Mrsklesy, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mrsklesy IČO: 64990940. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.8. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 677/3 ost. pl. o celkové výměře
125 m2, dle geometrického plánu č. 331-187/2018 ze dne 3. 11. 2020 pozemky
parc. č. 704/5 o výměře 44 m2 a parc. č. 704/6 o výměře 81 m2, v k.ú. Mrsklesy
na Moravě, obec Mrsklesy, z vlastnictví obce Mrsklesy, IČO: 64990940, 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.
1.9. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 965 ost. pl. o celkové výměře 2
935 m2, parc. č. 1082/3 ost. pl. o celkové výměře 219 m2, dle geometrického
plánu č. 1014-43/2019 ze dne 10. 12. 2019 pozemky parc. č. 965/2 ost. pl. o
výměře 1 473 m2, parc. č. 965/3 ost. pl. o výměře 1462 m2, parc. č. 1082/5 ost.
pl. o výměře 100 m2, parc. č. 1082/6 ost. pl. o výměře 101 m2, parc. č. 1082/7
ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 1082/8 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 1082/9
ost. pl. o výměře 1 m2, a pozemek parc. č. 1201/8 ost. pl. o výměře 38 m2, vše
v k.ú. a obci Konice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Konice,
IČO: 00288365. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.10. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 884/3 ost. pl. o výměře 8 m2,
dle geometrického plánu č. 1014-43/2019 ze dne 10. 12. 2019 pozemek parc. č.
884/4 ost. pl. o výměře 8 m2, v k.ú. a obci Konice, pozemku parc. č. 97/1 ost. pl.
o výměře 650 m2 v k.ú. Štarnov u Přemyslovic, obec Přemyslovice, a pozemku
parc. č. 629/2 ost. pl. o výměře 1 223 m2 v k.ú. Nová Dědina u Konice, obec
Konice, vše z vlastnictví města Konice, IČO: 00288365, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.11. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1209/5 ost. pl. o výměře 12 m2, parc.
č. 1209/6 ost. pl. o výměře 236 m2, parc. č. 1209/7 ost. pl. o výměře 29 m2, parc.
č. 1209/8 ost. pl. o výměře 143 m2, parc. č. 1209/9 ost. pl. o výměře 109 m2,
parc. č. 1209/10 ost. pl. o výměře 346 m2, parc. č. 1209/11 ost. pl. o výměře 30
m2, parc. č. 1209/12 ost. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 1209/13 ost. pl. o výměře
8 m2, parc. č. 1209/14 ost. pl. o výměře 207 m2, parc. č. 1209/15 ost. pl. o
výměře 13 m2, parc. č. 1209/16 ost. pl. o výměře 240 m2, parc. č. 1209/17 ost.
pl. o výměře 18 m2, parc. č. 1209/18 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 1209/19
ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 1209/20 ost. pl. o výměře 179 m2, parc. č.
1209/21 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 1209/22 ost. pl. o výměře 320 m2,
vše v k.ú. Leština u Zábřeha, obec Leština, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Leština, IČO: 00302881. 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.
1.12. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 68/11 ost. pl. o výměře 47 m2, parc.
č. 1192/78 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 1192/81 ost. pl. o výměře 35 m2,
parc. č. 1192/80 ost. pl. o výměře 63 m2 a parc. č. 1192/79 ost. pl. o výměře 15
m2, vše v k.ú. Leština u Zábřeha, obec Leština, vše z vlastnictví obce Leština,
IČO: 00302881, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.13. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4791/3 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú.
Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, z vlastnictví města Zábřeh, IČO: 00303640, do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.14. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 309 ost. pl. o celkové výměře
415 m2 a parc. č. 1034 ost. pl. o celkové výměře 247 m2, dle geometrického
plánu č. 201-7195/2020 ze dne 22. 6. 2020 pozemky parc. č. 309/2 ost. pl. o
výměře 67 m2, parc. č. 309/3 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 309/4 ost. pl. o
výměře 38 m2, parc. č. 309/5 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 309/6 ost. pl. o
výměře 5 m2, parc. č. 309/7 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 309/8 ost. pl. o
výměře 4 m2, parc. č. 309/9 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 309/10 ost. pl. o
výměře 5 m2, parc. č. 309/11 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 309/12 ost. pl. o
výměře 5 m2, parc. č. 309/13 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 309/14 ost. pl. o
výměře 64 m2, parc. č. 309/15 ost. pl. o výměře 100 m2, parc. č. 1034/4 ost. pl.
o výměře 180 m2 a parc. č. 1034/5 ost. pl. o výměře 67 m2, vše v k.ú. Stříbrnice
nad Hanou, obec Stříbrnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Stříbrnice, IČO: 00636592. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.15. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 29/1 ost. pl. o celkové výměře
30 m2, parc. č. 102/2 ost. pl. o celkové výměře 14 m2 a parc. č. 229 ost. pl. o
výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 201-7195/2020 ze dne 22. 6. 2020
pozemky parc. č. 29/3 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 29/4 ost. pl. o výměře 11
m2, parc. č. 29/5 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 29/6 ost. pl. o výměře 1 m2,
parc. č. 29/7 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 29/8 ost. pl. o výměře 1 m2, parc.
č. 29/9 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 102/4 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č.
102/5 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 102/6 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 102/7
ost. pl. o výměře 5 m2 a parc. č. 229/2 ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k.ú. Stříbrnice
nad Hanou, obec Stříbrnice, vše z vlastnictví obce Stříbrnice, IČO: 00636592,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.16. bezúplatný převod pozemku parc. č. 735/1 ost. pl. o výměře 2 733 m2 v
k.ú. a obci Hluchov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hluchov, IČO:
00288241. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
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práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.17. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 643/7 ost. pl. o výměře 32 m2, a části
pozemků parc. č. 797 ost. pl. o výměře 58 m2 a parc. č. 879 o výměře 51 m2,
dle geometrického plánu č. 293-628/2021 ze dne 1. 6. 2021 pozemky parc. č.
797/2 o výměře 58 m2 a parc. č. 879/2 o výměře 51 m2, vše v k.ú. a obci
Hluchov, vše z vlastnictví obce Hluchov, IČO: 00288241, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.18. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1404 ost. pl. o celkové výměře
42 m2 a část pozemku parc. č. 1136 ost. pl. o výměře 4 m2, dle geometrického
plánu č. 246-146/2018 ze dne 12. 11. 2018 pozemky parc. č. 1404/2 o výměře
21 m2 a parc. č. 1404/3 o výměře 21 m2, a pozemek parc. č. 1136/2 o výměře
4 m2, vše v k.ú. a obci Potštát, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Potštát, IČO: 00301795. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.19. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1300 ost. pl. o celkové výměře
8 m2 a části pozemku parc. č. 1313 ost. pl. o celkové výměře 11 m2, dle
geometrického plánu č. 246-146/2018 ze dne 12. 11. 2018 pozemky parc. č.
1300/2 o výměře 8 m2 a pozemek parc. č. 1313/2 o výměře 11 m2, vše v k.ú. a
obci Potštát, vše z vlastnictví města Potštát, IČO: 00301795, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.

s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.1., 1.3., 1.7., 1.9., 1.11.,
1.14., 1.16., 1.18. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického
práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto
nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené
příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů
Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

3.

s c h v a l u j e svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 1.2., 1.4., 1.8., 1.10.,
1.12., 1.13., 1.15., 1.17. a 1.19. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí
vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání
tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené
příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů
Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.5.1.
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UZ/6/28/2021

Majetkoprávní záležitosti – změna Zásad postupu orgánů
Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r u š í „Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým
majetkem“, schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č.
UZ/22/19/2016 ze dne 24. 6. 2016, s účinností od 20. 9. 2021, a to z důvodu
jejich aktualizace

2.

s c h v a l u j e „Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s
nemovitým majetkem“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s účinností od 21. 9.
2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 10.6.
UZ/6/29/2021

Dotační programy v oblasti dopravy – dodatky ke smlouvám o
poskytnutí dotace s městem Šternberk a obcí Tovéř

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/01532/ODSH/DSM s městem Šternberk, se
sídlem Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČO: 00299529, jímž se mění termín
realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování,
podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/01526/ODSH/DSM s obcí Tovéř, se sídlem
Tovéř 18, 783 16 Tovéř, IČO: 00635626, jímž se mění termín realizace akce,
termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, podle návrhu
uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 11.
UZ/6/30/2021

Financování příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého
kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e snížení investičního příspěvku na akci II/441 křiž. R35 – hr. kr.
Moravskoslezského ve výši 23 542 000 Kč (z toho ve výši 1 039 000 Kč z UZ
880 a ve výši 22 503 000 Kč z UZ 884) pro Správu silnic Olomouckého kraje

2.

s c h v a l u j e poskytnutí investičního příspěvku na dofinancování akce II/450
Vidly–Domašov kř. I/44 ve výši 23 542 000 Kč pro Správu silnic Olomouckého
kraje

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 12.
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UZ/6/31/2021

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a obcí Seloutky

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
2019/01652/OSKPP/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí
Seloutky, IČO: 00488551, se sídlem Seloutky 58, 798 04 Seloutky, z důvodu
udělení souhlasu s pronájmem části majetku pořízeného z dotace, dle důvodové
zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 13.
UZ/6/32/2021

Dotační program 07_06_Program na podporu investičních akcí v
oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a
tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021 –
vyhodnocení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

bere
na
v ě d o m í informaci o dotacích schválených Radou
Olomouckého kraje v dotačním programu 07_06_ Program na podporu
investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a
tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021, dle přílohy č. 3
usnesení

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací příjemcům v dotačním programu 07_06_
Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní
vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce
2021, dle přílohy č. 1 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci v dotačním programu 07_06_ Program na podporu investičních akcí v
oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných
zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021, dle přílohy č. 1 usnesení, ve znění dle
vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 26. 4. 2021 usnesením č. UZ/4/35/2021

4.

r o z h o d u j e o nevyhovění žádosti o dotaci s odůvodněním dle důvodové
zprávy

5.

b e r e n a v ě d o m í informaci o žádostech stornovaných na žádost
žadatele a žádostech vyřazených pro nesplnění pravidel dotačního programu
07_06_ Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a
sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji
v roce 2021, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 14.
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UZ/6/33/2021

Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Středočeským krajem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her
X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Středočeským krajem dle přílohy č. 1 unesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 15.
UZ/6/34/2021

Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Jihomoravským krajem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her
X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Jihomoravským krajem dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 16.
UZ/6/35/2021

Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her
X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Karlovarským krajem dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 17.
UZ/6/36/2021

Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti
v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o schválení pravidel Dotačního programu 06_01_Program na
podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022 dle důvodové zprávy
a dle příloh č. 1–5 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 21. 9. 2021 zveřejnění dotačního
programu dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Termín: 13. 12. 2021
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3.

z m o c ň u j e v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z
dotačních titulů dotačního programu dle bodu 1 usnesení Radu Olomouckého
kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného
dotačního titulu nebo programu

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 18.
UZ/6/37/2021

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a příjemcem dotace POST BELLUM, z.ú.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem a POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 26548526, ve věci změny vymezení smluvní
strany v záhlaví Smlouvy o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy a ve znění
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 19.
UZ/6/38/2021

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e znění dodatku č. 16 ke zřizovací listině Archeologického centra
Olomouc, příspěvkové organizace, ve znění dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 20.
UZ/6/39/2021

Dotační
program 06_01_Program podpory kultury
Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení 2. kola

v

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o navýšení finančních prostředků v dotačním programu
„06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“ – 2. kolo ve
výši 4 000 000 Kč na celkový objem finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč
dle důvodové zprávy

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací příjemcům v dotačním programu
„06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“ – 2. kolo, o
nichž náleží rozhodovat Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to za podmínky rozhodnutí o navýšení
finančních prostředků ve výši 4 000 000 Kč Zastupitelstvem Olomouckého kraje
dle bodu 1 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci v dotačním programu „06_01_Program podpory kultury v Olomouckém
kraji v roce 2021“ – 2. kolo, o nichž náleží rozhodovat Zastupitelstvu
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Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to za podmínky
rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ve výši 4 000 000 Kč
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dle bodu 1 usnesení, ve znění vzorových
veřejnoprávních smluv – příloha č. 3–12, schválených na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 21. 12. 2020 usnesením č. UZ/2/90/2020
4.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i žadatele o dotaci v dotačním programu
„06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“ – 2. kolo, o
nichž náleží rozhodovat Zastupitelstvu Olomouckého kraje, s odůvodněním dle
důvodové zprávy a přílohy č. 2 tohoto usnesení

5.

b e r e n a v ě d o m í informaci o stornovaných žádostech a žádostech
vyřazených pro nesplnění podmínek pravidel dotačního programu
„06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“ – 2. kolo dle
důvodové zprávy a přílohy č. 3 tohoto usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 21.
UZ/6/40/2021

Dotační program 06_03_Program na podporu pořízení drobného
majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 –
vyhodnocení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o navýšení finančních prostředků v dotačním programu
„06_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v
Olomouckém kraji v roce 2021“ ve výši 1 000 000 Kč na celkový objem
finančních prostředků ve výši 1 700 000 Kč dle důvodové zprávy

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací příjemcům v dotačním programu
„06_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v
Olomouckém kraji v roce 2021“, o nichž náleží rozhodovat Zastupitelstvu
Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to za
podmínky rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dle bodu 1 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci v dotačním programu „06_03_Program na podporu pořízení drobného
majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“, o nichž náleží
rozhodovat Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
a to za podmínky rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ve výši 1 000 000
Kč Zastupitelstvem Olomouckého kraje dle bodu 1 usnesení, ve znění vzorových
veřejnoprávních smluv – příloha č. 8, 10, 12, schválených na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 21. 9. 2020 usnesením č. UZ/22/7/2020

4.

b e r e n a v ě d o m í informaci o stornovaných žádostech a žádostech
vyřazených pro nesplnění podmínek pravidel dotačního programu
„06_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v
Olomouckém kraji v roce 2021“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 tohoto
usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 22.
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UZ/6/41/2021

Finanční dar Jihomoravskému kraji na odstranění následků
živelné katastrofy – oprava památky

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí daru ve výši 210 000 Kč Jihomoravskému kraji,
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, na opravu budovy Galerie
výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace, Úprkova 601/2,
Hodonín, poničené tornádem, s odůvodněním dle důvodové zprávy

2.

r o z h o d u j e o uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi
Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno, IČO: 70888337, ve věci poskytnutí daru na opravu budovy Galerie
výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace, Úprkova 601/2,
Hodonín, poničené tornádem, s odůvodněním dle důvodové zprávy a ve znění
dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 23.
UZ/6/42/2021

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a příjemcem dotace městem Plumlov

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem a městem Plumlov, Rudé armády 302, 79 803
Plumlov, IČO: 00288632, ve věci změny účelu použití dotace, dle důvodové
zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 24.
UZ/6/43/2021

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a obcí Šumvald

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace, obcí Šumvald, Šumvald
17, 783 85 Šumvald, IČO: 00299537, ve věci prodloužení použití dotace a
předložení jejího vyúčtování, dle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 1
tohoto usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 25.
UZ/6/44/2021

Program na
vyhodnocení

podporu

lesních

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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ekosystémů

2020–2025

–

1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o rozhodnutí Rady Olomouckého kraje o
žádostech o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Olomouckého
kraje, v případech kdy jí je rozhodování vyhrazeno, uvedených v příloze č. 1
tohoto usnesení

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu
Olomouckého kraje žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci dle bodu 2 usnesení, ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy
schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/22/57/2020 ze
dne 21. 9. 2020

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 26.
UZ/6/45/2021

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení
mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury
2021 – vyhodnocení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu č. 1 „Řešení
mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu“ uvedeným pod pořadovým číslem 1, 2, 3, 5, 6 a 7 v příloze č. 1 tohoto
usnesení ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i žadatele v dotačním titulu č. 1 „Řešení
mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu“ uvedenému pod pořadovým číslem 4 v příloze č. 1 tohoto usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
příjemci dle bodu 1 usnesení ve znění vzorových smluv na akci schválených
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/3/38/2021 ze dne 22. 2.
2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 27.
UZ/6/46/2021

Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje, a.s., na akcionáře spolek Odpady
Olomouckého kraje, z.s.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o převodu kmenových akcií společnosti Servisní společnost
Odpady Olomouckého kraje, a.s., v počtu 20 795 kusů, jejichž výlučným
vlastníkem je Olomoucký kraj za kupní cenu 311 925 Kč spolku Odpady
Olomouckého kraje, z.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc, IČO: 04148002, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, spisová značka L 14333

2.

r o z h o d u j e o uzavření smlouvy o převodu kmenových akcií společnosti
Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a.s., v počtu 20 795 kusů,
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jejichž výlučným vlastníkem je Olomoucký kraj za kupní cenu 311 925 Kč spolku
Odpady Olomouckého kraje, z.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,
779 00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333, uvedené v příloze č. 1
tohoto usnesení
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 28.
UZ/6/47/2021

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle příloh č. 1–3 tohoto usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 29.
UZ/6/48/2021

Dotační program Olomouckého kraje 11_03_Program pro
vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021 – vyhodnocení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací příjemcům v dotačním programu
11_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021, a to příjemci TANA
oční klinika s.r.o., dvě dotace každá ve výši 300 tis. Kč (příprava dvou lékařů v
oboru oftalmologie), příjemci DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o., dotaci ve výši 300 tis. Kč
(příprava lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost), příjemci SALVUS
MEDECO s.r.o., dotaci 250 tis. Kč (příprava lékaře v oboru endokrinologie a
diabetologie) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci dle bodu 1 usnesení, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
dne 26. 4. 2021 usnesením č. UZ/4/44/2021

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 30.
UZ/6/49/2021

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji pro období 2022+, dle přílohy č. 1, upravené přílohy č. 2 a
příloh č. 3–4 usnesení

2.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k provádění úprav Programu finanční
podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro období 2022+ s
výjimkou situace, kdy provedení úpravy nedoporučí Komise pro rodinu a sociální
záležitosti Rady Olomouckého kraje
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Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 31.
UZ/6/50/2021

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí navýšení účelově určené dotace ze státního
rozpočtu v rámci Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2021 jednotlivým sociálním
službám, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
účelově určené dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb,
dle přílohy č. 2 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
účelově určené dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb s
jednotlivými poskytovateli sociálních služeb dle přílohy č. 1 usnesení, ve znění
vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelově určené dotace
ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, dle přílohy č. 2 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 32.
UZ/6/51/2021

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – dofinancování

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o poskytnutí navýšení účelově určené dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje v rámci Podprogramu č. 2 Programu finanční podpory
poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2021 jednotlivým
sociálním službám, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
účelově určené dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních
služeb, dle přílohy č. 2 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
účelově určené dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních
služeb s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb dle přílohy č. 1 usnesení,
ve znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelově
určené dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb,
dle přílohy č. 2 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 33.
UZ/6/52/2021

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti sociální

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje o změně účelu dotace, změně termínu
použití dotace a změně termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace s
příjemcem DC 90 o.p.s., Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc, IČO:
00560618, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze
č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 34.
UZ/6/53/2021

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti sociální –
DODATEK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje o doplnění oprávnění pro použití dotace
s příjemcem TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., l. P. Pavlova 184/69, Nová Ulice,
779 00 Olomouc, IČO: 25862294, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
uvedeného v příloze č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 34.1.
UZ/6/54/2021

Akční plán Koncepce rodinné politiky na rok 2022

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok
2022

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 35.
UZ/6/55/2021

Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke
schválení financování

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e realizaci a financování projektů dle přílohy č. 1 usnesení v
případě získání dotace

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 36.
UZ/6/56/2021

Žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování individuální
dotace v oblasti strategického rozvoje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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1.

r o z h o d u j e o prodloužení termínu použití a termínu předložení vyúčtování
poskytnuté dotace z rozpočtu Olomouckého kraje obci Rokytnice, IČO:
00301914, Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č.
2020/04257/OSR/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí
Rokytnice, IČO: 00301914, Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice, jímž se prodlužuje
termín použití a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace, ve znění dle
přílohy č. 2 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 37.
UZ/6/57/2021

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 – navýšení
alokace, žádosti příjemců

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o navýšení alokace dotačního titulu 02_01_01 Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce o 3 000 000 Kč z rezervy Rady
Olomouckého kraje, prodloužení termínu pro předložení smlouvy o dílo u
příjemců schválené dotace v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2021, dotačním titulu 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce,
obec Chromeč a obec Suchdol dle přílohy č. 1 a 2 usnesení, pronájmu kulturního
domu č.p. 155 v Želatovicích, obec Želatovice, dle přílohy č. 3 usnesení,
prominutí zmeškání úkonu předložit v termínu do 31. 7. 2021 podklady k
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace u obce Hlásnice v dotačním titulu
02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce dle přílohy č. 4
usnesení a obce Ochoz v dotačním titulu 02_01_03 Podpora přípravy projektové
dokumentace dle přílohy č. 5 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 38.
UZ/6/58/2021

Dotační program Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e dotační program Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji dle
přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 22. 9. 2021 zveřejnění dotačního
programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Krajský úřad Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
Termín: 13. 12. 2021
3.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje k případným změnám, úpravám a
doplněním dotačního programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 39.
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UZ/6/59/2021

Změna právní formy subjektu Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s o u h l a s í se změnou právní formy Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
na spolek

2.

u k l á d á Ing. Bc. Miladě Sokolové, uvolněné člence Zastupitelstva
Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů, hlasovat na
valné hromadě Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu v souladu s tímto
usnesením

Odpovídá: Rada Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Termín: 13. 12. 2021
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 40.
UZ/6/60/2021

Navýšení alokace dotačního titulu 13_01_04_Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Olomouckém kraji 2021

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o navýšení alokace dotačního titulu 13_01_04_Podpora
rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji 2021, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 41.
UZ/6/61/2021

Souhlas s realizací a financováním projektu Centrály cestovního
ruchu Olomouckého kraje, s.r.o., do Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e realizaci a financování projektu „Olomoucký kraj – marketing
destinace“ v případě návrhu projektu k dotaci

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 42.
UZ/6/62/2021

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e částečné prominutí povinnosti odvodu ve výši XXXXX a
prominutí penále v plné výši, uloženého příjemci obec XXXXX za porušení
rozpočtové kázně

Předložil:

Ing. Lubomír Baláš, ředitel krajského úřadu
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Bod programu: 43.
UZ/6/63/2021

Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu
dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

s c h v a l u j e aktualizovaný seznam akcí spolufinancovaných ze Státního
fondu dopravní infrastruktury dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 44.
UZ/6/64/2021

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Šternberk

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o prodloužení termínu použití dotace do 15. 12. 2021 a
prodloužení termínu předložení vyúčtování do 15. 12. 2021 příjemci
Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 50/3 Šternberk 785 01, IČO:
48770612, na akci Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku
– obnova jižní věže

2.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 (prodloužení termínu použití dotace do
15. 12. 2021 a prodloužení termínu vyúčtování do 15. 12. 2021) k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace,
Římskokatolickou farností Šternberk, Farní 50/3 Šternberk 785 01, IČO:
48770612, dle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 45.
UZ/6/65/2021

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a Tvůrčí centrum Olomouc, z. s.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem a Tvůrčí centrum Olomouc, z. s., Handkeho
733/9, 779 00 Olomouc, IČO: 06910777, ve věci změny čísla účtu příjemce
dotace, dle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 46.
UZ/6/66/2021

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a Wallachia z. s.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace, Wallachia z. s., Nerudova
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635/20, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 70641846, ve věci prodloužení termínu
pro použití dotace a termínu pro předložení jejího vyúčtování, dle důvodové
zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 47.
UZ/6/67/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Prosenice

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2020/04543/OŽPZ/DSM ze dne 20. 8. 2020 na akci „Výstavba
kanalizace Prosenice – ul. Osecká a Maloprosenská“ z programu „Fond na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje 2020“, z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba,
intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod
a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí
Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice, IČO: 00301809, ve znění uvedeném
v příloze č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 48.
UZ/6/68/2021

Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů –
dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2020/05755/OKH/DSM mezi Olomouckým krajem a městem Plumlov,
IČO: 00288632, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov , dle přílohy č. 1, která tvoří
součást tohoto usnesení, Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2020/05775/OKH/DSM mezi Olomouckým krajem a příjemcem
STALAGMIT, a.s., IČO: 27377342, Mladeč 89, 783 21 Mladeč, dle přílohy č. 2,
která tvoří součást tohoto usnesení a Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace č. 2020/05772/OKH/DSM mezi Olomouckým krajem a
příjemcem H+M Breakrstrom s.r.o., IČO: 03116514, Bohdíkovská 2352/117, 787
01 Šumperk, dle přílohy č. 3, která tvoří součást tohoto usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 49.
UZ/6/69/2021

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a subjektem Schrothovy léčebné lázně, s. r.
o.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
2021/02553/OKH/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a
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subjektem Schrothovy léčebné lázně s.r.o., IČO: 05101051, se sídlem Dolní
Lipová, č.p. 382, 790 61 Lipová-lázně 1, dle přílohy č. 1 usnesení
Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 49.1.
UZ/6/70/2021

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a subjektem Agropodnik les Přemyslovice,
a.s.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
2020/05759/OKH/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a
subjektem Agropodnik les Přemyslovice, a.s., IČO: 02296501, se sídlem
Veleckého 1949/20, 615 00 Brno, dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 49.2.
UZ/6/71/2021

Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 –
revokace

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

r e v o k u j e své usnesení č. UZ/4/32/2021 ze dne 26. 4. 2021, bod 2 a 3, v
části přílohy č. 2 usnesení, a to u žadatele s poř. č. 10 obce Hnojice, IČO:
00298921

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace ve výši 415 428,65 Kč z rozpočtu
Olomouckého kraje obci Hnojice, IČO: 00298921, se sídlem Hnojice 117, 785
01 Hnojice, na akci „Cyklostezka Hnojice – Stádlo“ z dotačního programu
Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

Předložil:
Rada Olomouckého kraje
Bod programu: 50.

V Olomouci dne 20. 9. 2021
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Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana
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