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KUOK 26100/2016
KÚOK/25323/2016/OTH
84.1. S5

Datum: 9. 3. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
k Vaší žádosti ze dne 5. 3. 2016 (doručena 7. 3. 2016) o poskytnutí informace, evidované
Krajským úřadem Olomouckého kraje pod sp.zn. KÚOK/25323/2016/OTH, Vám zasílám
požadované informace:
1) důvodovou zprávu k usnesení Rady Olomouckého kraje UR/86/31/2016
Výpis důvodové zprávy je přílohou tohoto sdělení.
2) specifikaci části tohoto usnesení označené jako 3.1. - současné využití dané
budovy, bývalé využití dané budovy, pozemku
Výpis celého usnesení (vč. části 3.1.) je uveden v příloze tohoto sdělení.
3) informaci, kdo je předkladatelem daného usnesení
Předkladatelem daného pokladového materiálu do schůze rady Olomouckého kraje
konané dne 21. 1. 2016 byl v souladu se svěřenými kompetencemi Ing. Michal Symerský,
2. náměstek hejtmana.
4) usnesení komise ROK, která se k záměru vyjádřila
Usnesení č. 28 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje
ze dne 14. 12. 2015:
UKM/28/5/2015

Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Dětského domova a školní
jídelny Prostějov.

doporučuje Radě Olomouckého kraje schválit
záměr Olomouckého kraje odprodat část pozemku parc. č. 2631 zast. pl. o výměře 990 m2, jehož
součástí je stavba Prostějov, č.p. 1435, obč. vyb., dle geometrického plánu č. 5689 – 10158/2015
ze dne 7. 8. 2015 pozemek parc. č. 2631/1 zast. pl. o výměře 990 m2, pozemky parc. č. 2633/5
ost. pl. o výměře 69 m2, parc. č. 2635/11 ost. pl. o výměře 1 100 m2 a parc. č. 2638 ost. pl. o
výměře 3 357 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše

z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Dětského domova a školní jídelny Prostějov, za
minimální kupní cenu ve výši 6 000 000,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány
v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro/14, Proti/0, Zdržel se/0
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