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 – Rada – Usnesení ROK – 2021 –
Usnesení z 30. schůze ROK konané dne 13-09-2021
https://www.olkraj.cz/usneseni-z-30-schuze-rok-konane-dne-13-09-2021-cl-5350.html
Zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje jsou k dispozici na webových
stránkách komisí: https://www.olkraj.cz/komise-rok-cl-5006.html

USNESENÍ z 30. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 9. 2021

UR/30/1/2021

Program 30. schůze Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e program 30. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne
13. 9. 2021 dle upravené přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.1.
UR/30/2/2021

Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

v y p o u š t í z e s l e d o v á n í své usnesení č. UR/21/3/2021, bod 2, ze
dne 17. 5. 2021 dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.2.
UR/30/3/2021

Zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje:
a) zápis ze 4. jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady
Olomouckého kraje konaného dne 12. 8. 2021
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b) zápis z 10. jednání Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje
konaného dne 31. 8. 2021
Předložil:
předsedové komisí rady
Bod programu: 1.3.
UR/30/4/2021

Zápis z jednání komise Rady Olomouckého kraje – Komise pro
vnější vztahy

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 3. jednání Komise pro vnější vztahy Rady
Olomouckého kraje konaného dne 17. 6. 2021

Předložil:
předseda komise rady
Bod programu: 1.3.1.
UR/30/5/2021

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti krizového řízení

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč žadateli RESDOGS, z.
s., Sokolovská 24, 783 86 Dlouhá Loučka, IČO: 01958992, na zajištění převozu
pátracích psů a dopravy posádek

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu
1 usnesení a přílohy č. 1 usnesení, ve znění dle vyplněné smlouvy do vzorové
veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje
usnesením č. UZ/3/15/2021 ze dne 22. 2. 2021, vzor číslo 8

3.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu dle přílohy č. 2 usnesení

4.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 3 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
5.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 3 usnesení

kraje

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.4.
UR/30/6/2021

Petice obyvatel Travné za zřízení převaděče k pokrytí telefonním
mobilním signálem části obce Javorník v oblasti Travná, Zálesí

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í výsledek šetření petice ve věci zřízení převaděče k
pokrytí telefonním mobilním signálem části obce Javorník v oblasti Travná,
Zálesí, dle důvodové zprávy
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2.

s c h v a l u j e znění odpovědi hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa
Suchánka, zástupci petičního výboru, dle upravené přílohy č. 3 důvodové zprávy

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.5.
UR/30/7/2021

Poskytování věcných darů na akce Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e v souladu s § 59, odst. 2, písmeno f) o poskytování věcných
darů na akce Olomouckého kraje dle upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.6.
UR/30/8/2021

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

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/23/15/2021, bod 1 a 2, ze dne 14. 6. 2021

2.

s o u h l a s í s poskytnutím dotace žadatelům dle přílohy č. 1 usnesení

3.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu
2 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

4.

u k l á d á předložit materiál dle bodů 2–3 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 20. 9. 2021
5.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí dotací dle bodu 2 usnesení a rozhodnout o uzavření
veřejnoprávních smluv dle bodu 3 usnesení

Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 2.1.
UR/30/9/2021

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

Rada 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. 2021/01427/OKH/DSM mezi Olomouckým krajem a příjemcem
Olomoucké barokní slavnosti z.s., IČO: 05340535, Koželužská 945/31, 779 00
Olomouc, dle přílohy č. 1, která tvoří součást tohoto usnesení
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2.

s o u h l a s í s uzavřením 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. 2, 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. 3,
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. 4, která tvoří součást tohoto usnesení

3.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 2 usnesení Zastupitelstvu Olomouckého
kraje

Odpovídá: Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 20. 9. 2021
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout 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. 2, 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. 3,
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. 4, která tvoří součást tohoto usnesení

Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 2.2.
UR/30/10/2021 Navýšení alokace dotačního titulu 13_01_04_Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Olomouckém kraji 2021 – revokace
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/26/11/2021, bod 1, 3 a 5, ze dne 26. 7. 2021

2.

s o u h l a s í s navýšením alokace dotačního titulu 13_01_04_Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Olomouckém kraji 2021 dle přílohy č. 1 usnesení

3.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 2 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje k rozhodnutí

Odpovídá: Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 20. 9. 2021
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4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o navýšení alokace dotačního titulu 13_01_04_Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Olomouckém kraji 2021

Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 2.3.
UR/30/11/2021 Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

s o u h l a s í s rozpočtovými změnami v příloze č. 2 usnesení

3.

ukládá
a) předložit rozpočtové změny dle bodu 1 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje na vědomí
b) předložit rozpočtové změny dle bodu 2 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke schválení

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
a) vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 1 usnesení
b) schválit rozpočtové změny dle bodu 2 usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 3.1.
UR/30/12/2021 Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – čerpání úvěru na
financování oprav, investic a projektů
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e čerpání revolvingového úvěru na financování oprav, investic a
projektů ve výši 100 000 000 Kč dle přílohy č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
vzít na vědomí čerpání revolvingového úvěru na financování oprav, investic a
projektů ve výši 100 000 000 Kč

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 3.2.
UR/30/13/2021 Majetkoprávní záležitosti – záměry Olomouckého kraje
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Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje:
1.1. směnit části pozemků parc. č. 1737/2 ostatní plocha o výměře 121 m2, parc.
č. 1737/3 ostatní plocha o výměře 85 m2 a parc. č. 1737/4 ostatní plocha o
výměře 357 m2, dle geometrického plánu č. 1400-52/2019 ze dne 20. 6. 2019
pozemky parc. č. 1737/2 díl „b“ o výměře 121 m2, parc. č. 1737/3 díl „d“ o výměře
85 m2 a parc. č. 1737/4 díl „e“ o výměře 357 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 1737/3 orná půda o výměře 563 m2, vše v katastrálním území a obci
Dub nad Moravou ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za pozemek parc. č. 1334/25
ostatní plocha o výměře 557 m2 a část pozemku parc. č. 1329/27 orná půda o
výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 1400-52/2019 ze dne 20. 6. 2019
pozemek parc. č. 1329/43 ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v katastrálním
území a obci Dub nad Moravou ve vlastnictví vlastníka pana XXXXX, bez
doplatku cenového rozdílu směňovaných pozemků a uzavření dohody o
narovnání za bezesmluvní užívání pozemků ve vlastnictví vlastníka pana
XXXXX, a to za 3 roky zpětně ode dne uzavření směnné smlouvy, tj. v celkové
výši 37 158 Kč. Olomoucký kraj uhradí náklady spojené s uzavřením směnné
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.2. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 662/17 ost.pl. o výměře 8 m2 a
parc. č. 664/8 ost. pl. o výměře 24 m2, dle geometrického plánu č. 381-306/2020
ze dne 24. 9. 2020 pozemky parc. č. 662/41 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č.
664/15 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k.ú. a obci Střeň, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Střeň, IČO: 47997265, za
podmínky, že obec Střeň bude udržovat u autobusového zálivu jeho stavební
stav a provádět jeho údržbu. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.3. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1366/1 ost. pl. o výměře 6 m2,
dle geometrického plánu č. 572-102/2018 ze dne 16. 9. 2019 pozemek parc. č.
1366/1 díly “i1+j1” o výměře 6 m2, které se slučují do pozemku parc. č. 1366/7
ost. pl. o celkové výměře 95 m2, vše v k.ú. a obci Supíkovice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Supíkovice, IČO: 00303429.
Olomoucký kraj uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
1.4. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 2146 ost. pl. o celkové výměře
10 638 m2 a parc. č. 2334 ost. pl. o celkové výměře 2 281 m2, dle geometrického
plánu č. 4939-49/2019 ze dne 15. 2. 2021 pozemky parc. č. 2146/2 ost. pl. o
výměře 2 486 m2, parc. č. 2146/3 ost. pl. o výměře 4 086 m2, parc. č. 2146/4
ost. pl. o výměře 257 m2, parc. č. 2146/5 ost. pl. o výměře 130 m2, parc. č.
2146/6 ost. pl. o výměře 62 m2, parc. č. 2146/7 ost. pl. o výměře 137 m2, parc.
č. 2146/8 ost. pl. o výměře 1 612 m2, parc. č. 2146/9 ost. pl. o výměře 103 m2,
parc. č. 2146/10 ost. pl. o výměře 149 m2, parc. č. 2146/11 ost. pl. o výměře 1
572 m2, parc. č. 2146/12 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č. 2334/2 ost. pl. o
výměře 1 406 m2, parc. č. 2334/3 ost. pl. o výměře 791 m2, parc. č. 2334/4 ost.
pl. o výměře 41 m2, parc. č. 2146 díl „a“ o výměře 6 m2 a parc. č. 2334 díl „c“ o
výměře 35 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2214/2 o celkové
výměře 173 m2, parc. č. 2146 díl „f“ o výměře 4 m2 a parc. č. 2334 díl „e“ o
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výměře 8 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2214/6 ost. pl. o celkové
výměře 46 m2, dále části pozemků parc. č. 2526/3 ost. pl. o celkové výměře 1
952 m2 a parc. č. 2998 ost. pl. o celkové výměře 175 m2, dle geometrického
plánu č. 4956-49/2019 ze dne 25. 3. 2021 pozemky parc. č. 2526/9 ost. pl. o
výměře 1 095 m2, parc. č. 2526/10 ost. pl. o výměře 857 m2, parc. č. 2998/1 ost.
pl. o výměře 103 m2, parc. č. 2998/3 ost. pl. o výměře 72 m2, dále části pozemků
parc. č. 2611 ost. pl. o celkové výměře 1 156 m2, parc. č. 2961/1 ost. pl. o
celkové výměře 6 077 m2, parc. č. 3350/1 ost. pl. o celkové výměře 161 a parc.
č. 3066 ost. pl. o celkové výměře 3 558 m2, dle geometrického plánu č. 4995549/2019 ze dne 30. 3. 2021 pozemky parc. č. 2961/9 ost. pl. o výměře 62 m2,
parc. č. 2961/11 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 2611 díl „a“ o výměře 1 m2 a
parc. č. 2961/1 díl „b“ o výměře 92 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č.
2961/10 ost. pl. o celkové výměře 93 m2, dále dle geometrického plánu č. 494149/2019 ze dne 17. 2. 2021 pozemky parc. č. 2961/4 ost. pl. o výměře 2 604 m2,
parc. č. 2961/5 ost. pl. o výměře 2 750 m2, parc. č. 2961/6 ost. pl. o výměře 137
m2, parc. č. 2961/7 ost. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 2961/8 ost. pl. o výměře 40
m2, parc. č. 3066/1 ost. pl. o výměře 1 901 m2, parc. č. 3066/2 ost. pl. o výměře
1 657 m2, parc. č. 3350/7 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 2611 díl „b“ o výměře
689 m2 a parc. č. 2961/1 díl „d“ o výměře 38 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 2611/1 ost. pl. o celkové výměře 727 m2, parc. č. 2611 díl „c“ o výměře
466 m2 a parc. č. 2961/1 díl „e“ o výměře 42 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 2611/2 ost. pl. o celkové výměře 508 m2, parc. č. 2961/1 díl „i“ o výměře
409 m2 a parc. č. 3350/1 díl „j“ o výměře 109 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 2960 ost. pl. o celkové výměře 930 m2, parc. č. 2961/1 díl „h“
o výměře 280 m2 a díl „u“ o výměře 17 m2, které jsou sloučeny do pozemku
parc. č. 2962 ost. pl. o celkové výměře 1 054 m2, parc. č. 3350/1 díl „o“ o výměře
4 m2 a díl „q“ o výměře 7 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 3508/29
ost. pl. o celkové výměře 931 m2, vše v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šternberk, IČO: 00299529.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.5. bezúplatně převést veřejné osvětlení realizované jako stavební objekty „SO
451 Veřejné osvětlení“ a „SO II/444 Šternberk – průtah (Veřejné osvětlení – II.
Etapa)“ v rámci investiční akce „II/444 Šternberk - průtah“ z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví města Šternberk, IČO: 00299529
1.6. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 79/39 ost. pl. o výměře 224 m2 a
parc. č. 79/47 ost. pl. o výměře 138 m2, dle geometrického plánu č. 173634/2021 ze dne 18. 2. 2021 pozemky parc. č. 79/39 ost. pl. o výměře 224 m2 a
parc. č. 79/47 ost. pl. o výměře 138 m2, oba v k.ú. Olomouc-město, 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 k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.7. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1444 ost. pl. o celkové výměře
182 m2, dle geometrického plánu č. 1485-15/2020 ze dne 3. 12. 2020 pozemky
parc. č. 1444/2 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 1444/3 ost. pl. o výměře 57 m2,
parc. č. 1444/4 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 1444/5 ost. pl. o výměře 28 m2 a
parc. č. 1444/6 ost. pl. o výměře 75 m2, v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec
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Zlaté Hory, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Zlaté Hory,
IČO: 00296481. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.8. bezúplatně převést pozemky parc. č. 2669/2 ost. pl. o výměře 63 m2, parc.
č. 2669/8 ost. pl. o výměře 450 m2, parc. č. 2669/9 ost. pl. o výměře 449 m2 a
parc. č. 2669/11 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. a obci Rapotín, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Rapotín, IČO: 635901. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.9. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 2724 ost. pl. o výměře 872 m2,
dle geometrického plánu č. 490-100/2020 ze dne 2. 6. 2021 pozemek parc. č.
2724/2 o výměře 872 m2, v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Čechy pod Kosířem, IČO:
00288128. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.10. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1418/1 ost. pl. o celkové výměře
748 m2, dle geometrického plánu č. 417-100/2020 ze dne 14. 5. 2021 pozemky
parc. č. 1418/11 o výměře 406 m2, parc. č. 1418/12 o výměře 337 m2 a parc. č.
1418/13 o výměře 5 m2, vše v k.ú. a obci Slatinky, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Slatinky, IČO: 00288764. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.11. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 511/3 ost. pl. o výměře cca 3
245 m2 v k.ú. a obci Dolní Studénky a parc. č. 4104 ost. pl. o výměře cca 2 m2
v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dolní
Studénky, IČO: 00635936. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací
smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Chodník a stezka pro chodce a
cyklisty Králec – Dolní Studénky, III. etapa“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.12. bezúplatně převést pozemky parc. č. 368/12 ost. pl. o výměře 75 m2, parc.
č. 368/13 ost. pl. o výměře 101 m2, parc. č. 368/14 ost. pl. o výměře 1 051 m2,
parc. č. 368/15 ost. pl. o výměře 122 m2, parc. č. 368/16 ost. pl. o výměře 46
m2, parc. č. 367/4 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 367/5 ost. pl. o výměře 79
m2 a parc. č. 367/6 ost. pl. o výměře 37 m2, vše v k.ú. Poruba nad Bečvou, obec
Hustopeče nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
městyse Hustopeče nad Bečvou, IČO: 00301329. 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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2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit zveřejnění záměrů Olomouckého kraje dle
bodů 1.1.–1.12. návrhu na usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 18. 10. 2021
3.

u k l á d á krajskému úřadu informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru
Olomouckého kraje dle bodů 1.1.–1.12. návrhu na usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 18. 10. 2021
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.1.
UR/30/14/2021 Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

schvaluje
1.1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku
parc. č. 2985 v k.ú. a obci Šternberk v rozsahu dle geometrického plánu č. 493849/2019 ze dne 23. 2. 2021, ve vlastnictví ČR – Správa železnic, státní
organizace, spočívajícího v právu zřídit a provozovat na dotčeném pozemku
veřejné osvětlení mezi Správou železnic, státní organizací, IČO: 70994234, jako
povinným z věcného břemene, městem Šternberk, IČO: 00299529, jako
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 12
100 Kč. Investor uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 2146, parc. č. 2334, parc. č. 2526/3, parc. č. 2611, parc. č.
2961/1, parc. č. 2998, parc. č. 3066 a parc. č. 3350/1, vše v k.ú. a obci Šternberk,
a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4938-49/2019 ze dne 23. 2. 2021, ve
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, spočívajícího v právu zřídit a provozovat na dotčených
pozemcích veřejné osvětlení mezi Olomouckým krajem jako povinným z
věcného břemene a městem Šternberk, IČO: 00299529, jako oprávněným z
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 2334, parc. č. 2611 a parc. č. 2961/1, vše v k.ú. a obci
Šternberk, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4934-49/2019 ze dne 11.
2. 2021, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, spočívajícího v právu zřídit a
provozovat v dotčených pozemcích dešťovou kanalizaci mezi Olomouckým
krajem jako povinným z věcného břemene a městem Šternberk, IČO: 00299529,
jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně
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na dobu neurčitou. Oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
1.4. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku
parc. č. 2657 v k.ú. a obci Šternberk, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
4933-49/2019 ze dne 5. 2. 2021, ve vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p.,
spočívajícího v právu zřídit a provozovat na dotčeném pozemku most ev. č.
444.025 mezi Povodím Moravy, s.p., IČO: 70890013, jako povinným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu životnosti stavby za jednorázovou úhradu ve výši
38 520,81 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
1.5. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 2146 a parc. č. 2334, oba v k.ú. a obci Šternberk, a to v rozsahu
dle geometrického plánu č. 4932-49/2019 ze dne 1. 2. 2021, ve vlastnictví
Olomouckého kraje v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, spočívajícího v právu zřídit a provozovat v dotčených
pozemcích kanalizaci mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a společností VHS Sitka, s.r.o., IČO: 47150891, jako oprávněným z
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku
parc. č. 163 v k.ú. a obci Žerotín, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2842021_003 ze dne 24. 3. 2021, ve vlastnictví pana XXXXX, spočívajícího v právu
zřídit a provozovat na dotčeném pozemku dešťovou kanalizaci, mezi panem
XXXXX jako povinným z věcného břemene, obcí Žerotín, IČO: 00299758, jako
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2 353
Kč. Investor uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.7. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 306 a parc. č. 308, oba v k.ú. a obci Žerotín, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 284-2021_003 ze dne 24. 3. 2021, ve vlastnictví pana
XXXXX, spočívajícího v právu zřídit a provozovat na dotčeném pozemku
dešťovou kanalizaci, mezi panem XXXXX jako povinným z věcného břemene,
obcí Žerotín, IČO: 00299758, jako oprávněným z věcného břemene a
Olomouckým krajem jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 26 943 Kč. Investor uhradí veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k
návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.8. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku
parc. č. 582/1 v k.ú. a obci Žerotín, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
284-2021_003 ze dne 24. 3. 2021, ve vlastnictví Olomouckého kraje,
spočívajícího v právu zřídit a provozovat na dotčeném pozemku dešťovou
kanalizaci, mezi Olomouckým krajem, jako povinným z věcného břemene a obcí
Žerotín, IČO: 00299758, jako oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný uhradí veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k
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návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti k části pozemku parc. č. 544 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování distribuční
soustavy – kabelového vedení NN + rozpojovací skříně a v právu vstupovat a
vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na
předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami,
změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, vybudovaného v rámci stavby
„Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc - Koridor školy a atrium“,
mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, jako budoucím oprávněným
z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu
DPH. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., uhradí veškeré náklady spojené s
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k
návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.
1.10. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části
pozemku parc. č. 2851/3 ostatní plocha v k.ú. a obci Rapotín, spočívajícího v
právu zřízení, umístění a provozování vodovodního a kanalizačního potrubí a v
právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním vodovodního a
kanalizačního potrubí, v rozsahu dle geometrických plánů č. 2039-583_a/2021
ze dne 16. 6. 2021 a č. 2039-583_b/2021 ze dne 17. 6. 2021, mezi Olomouckým
krajem jako oprávněným z věcného břemene a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
IČO: 65993390, jako povinným z věcného břemene. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu životnosti vodovodního a kanalizačního potrubí za
jednorázovou úhradu ve výši 1 332 Kč vč. DPH. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene – služebnosti včetně správního
poplatku k návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru
nemovitostí.
1.11. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti na částech pozemků parc. č. 503/1 ostatní plocha a parc. č. 518
ostatní plocha, oba v katastrálním území Penčice, obec Přerov, spočívajícího v
právu zřídit a provozovat na předmětných pozemcích plynárenské zařízení a v
právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení, vybudovaného v rámci stavby „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437 Přeložka STL plynovodu PE-100 dn 63, číslo stavby 8800084173“, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve
výši 500 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po doručení
kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení, nebo jiného dokladu
vydaného (potvrzeného) stavebním úřadem, kterým se prokáže, že lze stavbu
plynárenského zařízení užívat, nejpozději však do 31. 12. 2026. Náklady spojené
se zřízením věcného břemene ponese budoucí oprávněný.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.2.
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UR/30/15/2021 Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 20. 9. 2021
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. 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.
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.
2.5. 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,
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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.
2.6. 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.
2.7. 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. 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.
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
nevyhovět žádosti 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

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.3.
UR/30/16/2021 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 20. 9. 2021
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
revokovat:
2.1. 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
2.2. 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
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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
2.3. 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
2.4. 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
2.5. usnesení 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
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
3.1. 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
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.
3.2. 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.
3.3. 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
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veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. 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.
3.5. 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.
3.6. 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.
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. 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.
3.10. 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.
3.11. 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.
3.12. 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.
3.13. 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
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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.
3.14. 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.
3.15. 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.
3.16. 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.
3.17. uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem
jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na
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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.
3.18. 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
3.19. 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 a 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.
3.20. 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
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.
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
nevyhovět žádosti 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

5.

z a s t a v u j e projednávání záležitosti odkoupení pozemku parc. č. 721/1
orná půda o výměře 2 080 m2 v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví pana XXXXX do
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka
odprodat předmětný pozemek do vlastnictví kraje
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6.

s o u h l a s í s vyřazením nákladů vynaložených na pořízení znaleckého
posudku v souvislosti s jednáním o odkoupení pozemku za účelem výstavby
nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby ve výši 1 227 Kč z účtu
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, ORJ 04, ORG 60005000000,
UZ 14 dle důvodové zprávy

7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
nevyhovět žádosti města Konice o odkoupení pozemku parc. č. 101 zast. pl. o
výměře 1079 m2, jehož součástí je stavba č.p. 4, obč. vyb., v k.ú. a obci Konice
z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace z důvodu
nesystémového řešení a s ohledem na finanční dopad do rozpočtu kraje

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.4.
UR/30/17/2021 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 20. 9. 2021
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
revokovat 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. 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

3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
3.1. 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.
3.2. 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.
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3.3. 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.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.5.
UR/30/18/2021 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 20. 9. 2021
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. 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.
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2.4. 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
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.
2.5. 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
2.6. 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.
2.7. 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.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.6.
UR/30/19/2021 Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 20. 9. 2021
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. 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
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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.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6. 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
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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.
2.7. 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.
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.
2.8. 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.
2.9. 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.
2.10. 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.
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2.11. 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
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.12. 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.
2.13. 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.
2.14. 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.
2.15. 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,
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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.
2.16. 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
práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.17. 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.
2.18. 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.
2.19. 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.
3.

z a s t a v u j e projednávání záležitosti pozemku parc. č. 5060 ost. pl. o výměře
5 657 m2 v k.ú. a obci Konice mezi Olomouckým krajem a městem Konice, a to
z důvodu budoucí výstavby chodníku na části tohoto pozemku

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.7.
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UR/30/20/2021 Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti
č. 20222G ze dne 15. 1. 2009, uzavřené mezi Střední školou polytechnickou,
Olomouc, Rooseveltova 79, jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech
Republic a.s., jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, jehož obsahem je
oprávnění právního nástupce na předmětu nájmu a stávajících konstrukcích
umístěných na předmětu nájmu, umožnit umístění a provozování zařízení
společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Ostatní ustanovení dodatku budou
sjednána v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace.

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.8.
UR/30/21/2021 Majetkoprávní
záležitosti
Olomouckého kraje

příspěvkových

organizací

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s přijetím peněžitého daru ve výši 219 000 Kč od Nadace Karel
Komárek Family Foundation, IČO: 06212093, jako dárce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Základní umělecké školy „Žerotín“
Olomouc, Kavaleristů 6, IČO: 00096725, jako obdarovaného. Peněžitý dar bude
použit na nákup pianina PETROF P125 M1.

2.

s o u h l a s í s fyzickou likvidací neupotřebitelného movitého majetku
Olomouckého kraje – mycího stroje tunelového NERT 10LC, inventární číslo
220412, v hospodaření Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Olomouc, IČO: 00600938. Příspěvková organizace provede fyzickou
likvidaci majetku prostřednictvím odborné osoby, která zajistí ekologickou
likvidaci.

3.

s o u h l a s í s fyzickou likvidací neupotřebitelného movitého majetku
Olomouckého kraje – Analyzátoru CD RUBY, inventární číslo C 10055, v
hospodaření Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace,
IČO: 00849081. Příspěvková organizace provede fyzickou likvidaci majetku
prostřednictvím odborné osoby, která zajistí ekologickou likvidaci.

4.

b e r e n a v ě d o m í informaci o fyzické likvidaci neupotřebitelného majetku
souboru PC včetně monitorů a Office, inventární číslo C 180/1-26, v hospodaření
Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Přerov,
Bartošova 24, IČO: 61985996

5.

s c h v a l u j e bezúplatný převod přebytečného majetku – 32 kusů
mechanických postelí specifikovaných v příloze č. 1 usnesení z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u
Přerova, příspěvkové organizace, IČO: 61985864, do vlastnictví Charity
Olomouc, IČO: 44936427, a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy
č. 1 usnesení

6.

s c h v a l u j e uzavření souhlasného prohlášení a dohody o narovnání mezi
Olomouckým krajem, obcí Senice na Hané, IČO: 00299421, městem Litovel,
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IČO: 00299138, a společností PANAV, a.s., IČO: 47672731, jejichž obsahem
bude potvrzení vlastnictví Olomouckého kraje k 13 ks dřevěných chatek v k.ú.
Cakov, obec Senice na Hané, a že tímto jsou úplným a konečným způsobem
vypořádána veškerá práva a nároky z titulu dosud sporného vlastnictví k
předmětným chatkám a jejího užívání a že z titulu vlastnictví a užívání těchto
chatek nebudou vůči sobě v budoucnu vznášet žádné další nároky, a souhlasí s
uzavřením souhlasného prohlášení a dohody o narovnání dle přílohy č. 2
usnesení
7.

u k l á d á p o d e p s a t darovací smlouvu dle bodu 5 usnesení a souhlasné
prohlášení a dohodu o narovnání dle bodu 6 usnesení

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
8.

u k l á d á krajskému úřadu informovat dotčené příspěvkové organizace o
přijatém usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.9.
UR/30/22/2021 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o nabytí finančních prostředků ve výši 45 830 000 Kč ze
Státního fondu dopravní infrastruktury a o uzavření Dodatku č. 78S/2021/1 o
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460, Správou
silnic Olomouckého kraje, p. o., IČO: 70960399, a Státním fondem dopravní
infrastruktury, IČO: 70856508, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

s o u h l a s í s aktualizovaným seznamem akcí spolufinancovaných ze
Státního fondu dopravní infrastruktury dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

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

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Ladislav Růžička, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Termín: ZOK 20. 9. 2021
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit aktualizovaný seznam akcí spolufinancovaných ze Státního fondu
dopravní infrastruktury dle přílohy č. 2 usnesení

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 5.1.
UR/30/23/2021 Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti
v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení
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Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s pravidly 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 zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2022 finanční krytí dotačního
programu dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 13. 12. 2021
3.

u k l á d á předložit pravidla Dotačního programu 06_01_Program na podporu
sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022 dle bodu 1 usnesení ke
schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout 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

5.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
zmocnit 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:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 6.1.
UR/30/24/2021 Dotační program 07_04_Program na podporu sportovní činnosti
dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací příjemcům v Dotačním programu
07_04_Programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém
kraji v roce 2021, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci v Dotačním programu 07_04_Programu na podporu sportovní činnosti
dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021, dle přílohy č. 1 usnesení, ve
znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených na schůzi Rady
Olomouckého kraje dne 29. 3. 2021 usnesením č. UR/16/21/2021

3.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i žadatele o dotaci v dotačním programu
„07_04_ Programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém
kraji v roce 2021 s odůvodněním dle upravené přílohy č. 1 usnesení

4.

b e r e n a v ě d o m í informaci o žádostech stornovaných a žádostech
vyřazených pro nesplnění pravidel Dotačního programu 07_04_Programu na
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podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021 dle
důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 usnesení
Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 6.2.
UR/30/25/2021 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o stornované žádosti žadatele Zuzany
Římské, Brněnská 492/64, 779 00 Olomouc

2.

nevyhovuje
ž á d o s t e m žadatelů o dotaci: Zuzana Římská,
Brněnská 492/64, Olomouc, Tomáš Meravý, Revúcká 1204/16, 784 01 Litovel,
Mária Meravá, Horné Orešany 463, 919 03, dle přílohy č. 1, která tvoří nedílnou
součást tohoto usnesení

3.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace žadateli Barbora Dimovová, Boskovicova
781/3, Litovel, 784 01, žadateli Václav Janík, Pňovice 75, 784 01, a žadateli
Český svaz vodního póla, Zátopkova 100/2,169 00 Praha, dle přílohy č. 1, která
tvoří nedílnou součást tohoto usnesení

4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu
3 usnesení, ve znění dle vzorů veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, vzor
č. 3 Smlouva fyzická osoba nepodnikatelé činnost, vzor č. 5 Smlouva fyzická
osoba podnikatelé činnost a vzor č. 8 právnická osoba akce, schválené dne 22.
2. 2021 usnesením č. UZ/3/15/2021

5.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu dle přílohy č. 2 usnesení

6.

s o u h l a s í s nevyhověním žadateli SK Hranice, z.s., Žáčkova 1442, 753 01
Hranice, IČO: 49558218, dle přílohy č. 1 usnesení, která tvoří nedílnou součást
tohoto usnesení

7.

s o u h l a s í s poskytnutím dotace žadateli Kanoistika Kojetín z.s., Samota
1371, 752 01 Kojetín, IČO: 44940327, a žadateli obci Hlubočky, Olomoucká 17,
783 61 Hlubočky, IČO: 00298891, dle přílohy č. 1 usnesení, která tvoří nedílnou
součást tohoto usnesení

8.

s o u h l a s í s uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodu 7
usnesení, ve znění dle vzorů veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, vzor č.
10 Smlouva obce akce, vzor č. 8 Smlouva právnická osoba akce, schválené dne
22. 2. 2021 usnesením č. UZ/3/15/2021

9.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 5 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje na vědomí

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
10.

u k l á d á předložit materiál dle bodů 6, 7 a 8 usnesení na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
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Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
11.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
nevyhovět žadateli SK Hranice, z.s., Žáčkova 1442, 753 01 Hranice, IČO:
49558218, dle přílohy č. 1 usnesení, která tvoří nedílnou součást tohoto
usnesení, rozhodnout o poskytnutí dotace žadateli Kanoistika Kojetín z.s.,
Samota 1371, 752 01 Kojetín, IČO: 44940327, a obci Hlubočky, Olomoucká 17,
783 61 Hlubočky, IČO: 00298891, dle přílohy č. 1 usnesení a rozhodnout o
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, ve znění dle vzorů
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, vzor č. 10 obce akce, vzor č. 8
právnická osoba akce, schválené dne 22. 2. 2021 usnesením č. UZ/3/15/2021

12.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 5 usnesení

kraje

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 6.3.
UR/30/26/2021 Dotační
program 06_01_Program podpory kultury
Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení 2. kola

v

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s navýšením 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 Radě 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 Radě Olomouckého kraje,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a za podmínky 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.

r o z h o d u j e o poskytnutí účelově určeného příspěvku příspěvkovým
organizacím zřizovaným Olomouckým krajem, vedeným pod poř. č. 337, 338 a
341, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení a za podmínky
rozhodnutí o navýšení finančních prostředků dle bodu 1 usnesení

5.

n e v y h o v u j e ž á d o s t e m žadatelů o dotaci v dotačním programu
„06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“ – 2. kolo, o
nichž náleží rozhodovat Radě Olomouckého kraje, s odůvodněním dle důvodové
zprávy a přílohy č. 2 tohoto usnesení
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6.

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

7.

s o u h l a s í s poskytnutím dotací 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 za podmínky rozhodnutí o navýšení finančních prostředků
dle bodu 1 usnesení

8.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 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 za podmínky 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

9.

s o u h l a s í s nevyhověním žádostem žadatelů 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

10.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu dle přílohy č. 4 usnesení

11.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1, 7, 8 a 9 usnesení na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
12.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 10 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje na vědomí

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
13.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout 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 bodu 1 usnesení, rozhodnout o poskytnutí dotací příjemcům dle bodu 7
usnesení, rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu 8 usnesení,
nevyhovět žádostem žadatelů dle bodu 9 usnesení

14.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 10 usnesení

kraje

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.1.
UR/30/27/2021 Dotační program 06_03_Program na podporu pořízení drobného
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majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 –
vyhodnocení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s navýšením 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 Radě Olomouckého
kraje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to za podmínky o
rozhodnutí 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 Radě Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a za
podmínky 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

5.

s o u h l a s í s poskytnutím dotací 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 za podmínky dle bodu 1
usnesení

6.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 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 za podmínky 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

7.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu dle přílohy č. 3 usnesení

8.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1, 5 a 6 na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
9.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 7 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje na vědomí
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Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
10.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout 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 bodu 1 usnesení, rozhodnout o
poskytnutí dotací příjemcům dle bodu 5 usnesení a rozhodnout o uzavření
veřejnoprávních smluv dle bodu 6 usnesení

11.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 7 usnesení

kraje

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.2.
UR/30/28/2021 Koncepce využití objektu Červeného kostela v Olomouci
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e Koncepci využití objektu Červeného kostela v Olomouci ve
znění dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.3.
UR/30/29/2021 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í se zněním dodatku č. 16 ke zřizovací listině Archeologického
centra Olomouc, příspěvkové organizace, ve znění dle přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit dodatek č. 16 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc,
příspěvkové organizace, dle bodu 1 usnesení

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.4.
UR/30/30/2021 Financování
příspěvkových
organizací
Olomouckým krajem v oblasti kultury v roce 2021
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zřizovaných

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro Vlastivědné muzeum
Jesenicka, příspěvkovou organizaci, ve výši 770 000,00 Kč na akci „Stavební
úpravy WC a rozvod teplé vody – realizace“

2.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro Muzeum a galerii v
Prostějově, příspěvkovou organizaci, ve výši 120 000,00 Kč na akci „ Havárie
kamerového systému“

3.

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

4.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: 4. 10. 2021
5.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 3 na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje na vědomí

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
6.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 3 usnesení

kraje

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.5.
UR/30/31/2021 Změna plánu oprav a investic
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e změnu plánu oprav a investic u příspěvkových organizací
Olomouckého kraje v oblasti kultury na rok 2021 včetně použití prostředků fondu
investic dle přílohy č. 1 usnesení

2.

vydává
s o u h l a s k posílení fondu investic z rezervního fondu
Vlastivědného muzea v Olomouci maximálně ve výši 149 905,00 Kč

3.

u k l á d á krajskému úřadu informovat o přijatém usnesení ředitele dotčené
organizace

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.6.
UR/30/32/2021 Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a obcí Šumvald
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Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením 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

2.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
rozhodnout o uzavření dodatku č. 3 dle bodu 1 usnesení

kraje

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.7.
UR/30/33/2021 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a
památkové péče
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s poskytnutím dotace příjemci Římskokatolická farnost
Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru 99, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČO:
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.

s o u h l a s í s poskytnutím 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.

s o u h l a s í s uzavřením 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.

s o u h l a s í s uzavřením 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
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dotace na akci právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace) a
Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci obcím,
městům, městysům
5.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1, 2, 3 a 4 usnesení ke schválení
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
6.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace žadateli příjemci Římskokatolická farnost
Želeč u Prostějova, Želeč 19, 798 07 Želeč, IČO: 47918934, ve výší 50 000 Kč
na akci „Oprava chrámových a koncertních varhan v chrámu sv. Bartoloměje v
Želči“ s odůvodněním dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 usnesení

7.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemcem Římskokatolická farnost Želeč u Prostějova, Želeč 19, 798 07 Želeč,
IČO: 47918934, 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)

8.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu dle přílohy č. 3 usnesení

9.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 8 usnesení na vědomí Zastupitelstvu
Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
10.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí dotace příjemci Římskokatolická farnost Hustopeče nad
Bečvou, náměstí Míru 99, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČO: 65914333, ve
výši 300 000 Kč na „Stavební úpravy kostela Povýšení sv. Kříže v Hustopečích
nad Bečvou“ dle bodu 1 usnesení, rozhodnout 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“
dle bodu 2 usnesení, rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace s příjemcem Římskokatolická farnost Hustopeče nad Bečvou, náměstí
Míru 99, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČO: 65914333, dle bodu 3 usnesení,
rozhodnout 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, dle bodu 4 usnesení

11.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 8 usnesení

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.8.
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kraje

UR/30/34/2021 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Šternberk
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s prodloužením termínu použití dotace do 15. 12. 2021 a
prodloužením 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.

s o u h l a s í s uzavřením 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

3.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 a 2 usnesení ke schválení
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout 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 a rozhodnout
o uzavření dodatku č. 1 dle bodu 2 usnesení

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.9.
UR/30/35/2021 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a Tvůrčí centrum Olomouc, z. s.
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením 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

2.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 dle bodu 1 usnesení
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kraje

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.10.
UR/30/36/2021 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a Wallachia, z. s.
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace, Wallachia, z. s.,
Nerudova 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

2.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: ZOK 20. 9. 2021
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 dle bodu 1 usnesení

kraje

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.11.
UR/30/37/2021 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o změně ve složení komise pro výběrové řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci, příspěvkové
organizace, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit jmenování výběrové komise dle bodu 1
tohoto usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Sabina Soušková, pověřena plněním úkolů vedoucího odboru sportu,
kultury a památkové péče
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 7.12.
UR/30/38/2021 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního
prostředí a zemědělství
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s udělením výjimky ze splnění podmínky stanovené v bodě 1.2.
„Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v
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roce 2021“ z důvodu krajského významu akce pro žadatele uvedeného pod
pořadovým číslem 11 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.

s o u h l a s í s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
žadatelům uvedeným pod pořadovým číslem 11 a 12 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

3.

s o u h l a s í s uzavřením 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.

s o u h l a s í s uzavřením 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
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/3/15/2021 ze dne 22. 2.
2021

5.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 až 4 usnesení na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Realizuje: Ing. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Termín: ZOK 20. 9. 2021
6.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

7.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 6 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
8.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o udělení výjimky ze splnění podmínky stanovené v bodě 1.2. „Zásad
pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce
2021“ dle bodu 1 usnesení, rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům dle bodu
2 usnesení a rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
dle bodu 3 a 4 usnesení

9.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 6 usnesení

kraje

Předložil:
Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Bod programu: 8.1.
UR/30/39/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Prosenice
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
2020/04543/OŽPZ/DSM ze dne 20. 8. 2020 o poskytnutí dotace 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
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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
2.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Realizuje: Ing. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Termín: ZOK 20. 9. 2021
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
2020/04543/OŽPZ/DSM ze dne 20. 8. 2020 o poskytnutí dotace 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:
Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Bod programu: 8.2.
UR/30/40/2021 Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého
kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e změny v rejstříku škol a školských zařízení dle důvodové zprávy
a dle stanoviska Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje

2.

s c h v a l u j e záměr převedení činnosti speciálně pedagogického centra při
Základní škole a Mateřské škole logopedické Olomouc s účinností od 1. 1. 2022,
s převedením všech práv, povinností, závazků a pohledávek na přebírající
organizaci Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické
centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a, dle důvodové
zprávy, dle stanoviska Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje a dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

u k l á d á krajskému úřadu administrativně zajistit změny v rejstříku škol a
školských zařízení dle bodu 1 usnesení a informovat ředitele škol o schválení
záměru dle bodu 2 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 18. 10. 2021
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 9.1.
UR/30/41/2021 Struktura

oborů

a

počty
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tříd

na

školách

zřizovaných

Olomouckým krajem ve školním roce 2022/2023
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í informace o celkovém přehledu, počtu žáků 5., 7. a 9.
ročníků ZŠ v příloze č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e strukturu otevíraných oborů a počty tříd na středních a vyšších
odborných školách zřizovaných Olomouckým krajem od 1. 9. 2022 dle důvodové
zprávy a dle stanoviska Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje uvedeného v příloze č. 2 usnesení a v příloze
č. 3 usnesení

3.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele škol o schválené struktuře
otevíraných oborů a počtech tříd od 1. 9. 2022

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 9.2.
UR/30/42/2021 Změny ve struktuře oborů a počtu tříd ve školách zřizovaných
Olomouckým krajem ve školním roce 2021/2022
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e změny ve struktuře oborů a počtu tříd ve školách zřizovaných
Olomouckým krajem ve školním roce 2021/2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele škol o změnách ve struktuře
oborů a počtu tříd od 1. 9. 2021 dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 9.3.
UR/30/43/2021 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým
krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e výjimky z naplněnosti tříd ve středních školách zřizovaných
Olomouckým krajem dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 usnesení s účinností
od 13. 9. 2021

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele středních škol zřizovaných
Olomouckým krajem o schválení výjimek z naplněnosti tříd dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 4. 10. 2021
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Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 9.4.
UR/30/44/2021 Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém
kraji
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e Pravidla pro poskytování stipendia v rámci Podpory
polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji dle části A důvodové
zprávy a příloh č. 1 a 2 usnesení

2.

s c h v a l u j e Pravidla pro vyplácení příspěvku ve formě stipendií určených
žákům středních škol na Jesenicku v rámci Podpory polytechnického vzdělávání
a řemesel v Olomouckém kraji – Jesenické stipendium dle části B) důvodové
zprávy a přílohy č. 3 usnesení

3.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit zveřejnění pravidel způsobem umožňujícím
dálkový přístup

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 9.5.
UR/30/45/2021 Talent Olomouckého kraje 2021 – vyhodnocení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o vyhodnocení žáků I. věkové kategorie ocenění Talent
Olomouckého kraje 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

r o z h o d u j e o vyhodnocení žáků II. věkové kategorie ocenění Talent
Olomouckého kraje 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

r o z h o d u j e o vyhodnocení škol v jednotlivých oborech ocenění Talent
Olomouckého kraje 2021 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

4.

u k l á d á krajskému úřadu organizačně zajistit slavnostní předání ocenění
Talent Olomouckého kraje 2021

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 18. 10. 2021
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 9.6.
UR/30/46/2021 Personální záležitosti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e s účinností od 1. 10. 2021 přeřazení ředitelky školské
příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem do vyšší platové třídy a
změnu výše příplatku za vedení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
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2.

u k l á d á krajskému úřadu zpracovat platový výměr dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 9.7.
UR/30/47/2021 Financování příspěvkových organizací z oblasti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro Gymnázium Prostějov ve
výši 800 000,00 Kč na opravu fasády a soch na atice školy

2.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro Slovanské gymnázium
Olomouc ve výši 126 000,00 Kč na opravu přívodu teplovodu

3.

s c h v a l u j e Gymnáziu Šumperk navýšení celkové ceny investiční akce na
pořízení konvektomatu, která nyní činí 464 069,00 Kč

4.

s c h v a l u j e použití prostředků fondu investic maximálně do výše 264
069,00 Kč pro Gymnázium Šumperk na pořízení konvektomatu

5.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro Hotelovou školu Vincenze
Priessnitze a Obchodní akademii Jeseník ve výši 1 255 714,00 Kč na krytí
nákladů spojených s úhradou soudního sporu s bývalým zaměstnancem XXXXX

6.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 4. 10. 2021
7.

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

8.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 7 na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje na vědomí

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
9.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 7 usnesení

kraje

Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 9.8.
UR/30/48/2021 Rady pro kontrolu hospodaření zdravotnických PO – aktualizace
seznamu členů, změna statutů
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

j m e n u j e nové členy rad pro kontrolu hospodaření zdravotnických
příspěvkových organizací dle přílohy č. 1 usnesení
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2.

u k l á d á krajskému úřadu administrativně zajistit jmenování nových členů rad
pro kontrolu hospodaření dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 4. 10. 2021
3.

z m o c ň u j e 2. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka k podpisu
jmenovacích dekretů nových členů rad pro kontrolu hospodaření dle bodu 1
usnesení

4.

s c h v a l u j e změnu statutů rad pro kontrolu hospodaření zdravotnických
příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 usnesení

5.

z m o c ň u j e 2. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka k podpisu úplného
znění statutů rad pro kontrolu hospodaření dle bodu 4 usnesení

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 10.1.
UR/30/49/2021 Změna Plánu oprav a investic Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, v roce 2021
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e změnu Plánu oprav a investic Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, v roce 2021 včetně použití
prostředků z fondu investic dle přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat o přijatém usnesení dle bodu 1 ředitelku
dotčené organizace

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 10.2.
UR/30/50/2021 Financování zdravotnických příspěvkových organizací
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e snížení části příspěvku na provoz pro Odborný léčebný ústav
Paseka, příspěvkovou organizaci, IČO: 00849081, ve výši 6 000 000,00 Kč s
převodem do rozpočtu Olomouckého kraje a následné zapojení těchto
prostředků zpět do rozpočtu organizace formou investičního příspěvku dle
přílohy č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e změnu Plánu oprav a investic Odborného léčebného ústavu
Paseka, příspěvkové organizace, v roce 2021, spočívající v doplnění akcí do
plánu, včetně použití prostředků z fondu investic dle přílohy č. 2 usnesení

3.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v příloze č. 3 usnesení, která se týká změn
příspěvků dle bodu 1 usnesení
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4.

u k l á d á krajskému úřadu informovat o přijatém usnesení ředitelku dotčené
organizace

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 4. 10. 2021
5.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 3 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje na vědomí

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
6.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 3 usnesení

kraje

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 10.3.
UR/30/51/2021 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v oblasti sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s žádostí příjemce TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., l. P. Pavlova
184/69, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 25862294, o doplnění oprávnění pro
použití dotace

2.

s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, obsahujícím doplnění oprávnění pro
použití dotace, s příjemcem TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., l. P. Pavlova
184/69, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 25862294, dle důvodové zprávy, ve
znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 1 usnesení

3.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 a 2 usnesení k projednání
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: ZOK 20. 9. 2021
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit žádost příjemce TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., l. P. Pavlova 184/69,
Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 25862294, o doplnění oprávnění pro použití
dotace a rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje s příjemcem dotace dle bodu
2 usnesení, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 1
usnesení

Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.1.
UR/30/52/2021 Financování příspěvkových organizací v oblasti sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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1.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro Dům seniorů FRANTIŠEK
Náměšť na Hané, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000,00 Kč na akci
„Oprava terasy - zatékání“

2.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v příloze č. 1 usnesení

3.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o
přijatém usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: 4. 10. 2021
4.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 2 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje na vědomí

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
5.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 2 usnesení

kraje

Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.2.
UR/30/53/2021 Změna plánu oprav a investic příspěvkových organizací v oblasti
sociální 2021
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e změnu plánu oprav a investic u příspěvkové organizace Dům
seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace, na rok 2021 dle
přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat o přijatém usnesení ředitele dotčené
organizace

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.3.
UR/30/54/2021 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti
sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e úpravu osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace
zřizované Olomouckým krajem v sociální oblasti s účinností od 1. 10. 2021, dle
přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu administrativně zajistit naplnění usnesení dle bodu
1 usnesení a informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení
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Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.4.
UR/30/55/2021 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje příjemci Mgr. Tereza Szücsová, Horní 644, 793 05 Moravský Beroun, IČO:
09031065, ve výši 12 000 Kč na projekt SOLUTIONS FOCUS – KOMPLEXNÍ
VÝCVIK V TERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ, z důvodu uvedeného v příloze č.
1 usnesení

2.

n e v y h o v u j e ž á d o s t i o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje příjemci EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČO:
25852345, ve výši 70 000 Kč na projekt „Preventivní a terapeutické programy na
podporu rodin s dětmi“, z důvodu uvedeného v příloze č. 1 usnesení

3.

b e r e n a v ě d o m í vyřazení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje příjemce Terapeutická linka Sluchátko, z. ú., Jičínská
226/17, 130 00 Praha 3, IČO: 09497595, na projekt „Terapeutická linka
sluchátko – psychoterapeutická pomoc obyvatelstvu zasaženého koronavirem“
z dalšího posuzování, z důvodu uvedeného v příloze č. 1 usnesení

Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.5.
UR/30/56/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „PPP a SPC
Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity“ část 1
„PPP a SPC OK, pracoviště Přerov“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2021
na realizaci stavby „PPP a SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a
kapacity“ část 1 „PPP a SPC OK, pracoviště Přerov“ mezi Olomouckým krajem
a společností Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., se sídlem Vápenice
17/2970, 796 01 Prostějov, IČO: 46972021. Dodatkem č. 1 dojde k výměně
vstupních dveří za nové plastové dvoukřídlé o rozměrech 1640X2100 mm; bude
provedena výměna vstupních dveří v zádveří na 1. NP; bude dodána venkovní
ocelová rampa pro vozíčkáře překonávající 2 schodišťové stupně a bude zřízeno
8 betonových základových patek pro nohy rampy, včetně provedení úpravy
plochy rampou vysypáním kačírkem; dále bude šířka stávajících schodišťových
stupňů rozšířena pomocí nového ocelového schodiště o 700 mm, včetně úpravy
zábradlí. Dále budou provedeny změny v m. č. 303 a 304 sociální zařízení
zaměstnanci; budou doplněna madla, samozavírače a bezpečnostní sklem
prosklené stěny K04; dále budou provedeny změny v m. č. 305-308 sociální
zařízení klienti HSV a bude změněno parkování plošiny pro imobilní pacienty
pod úrovní 1. NP. V rámci díla dojde i ke zřízení otvoru pro dveře v nosné stěně
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a tento otvor bude následně osazen novými dveřmi šířky 600 mm včetně
dodávky nové obložkové zárubně; dále dojde ke změně materiálu prosklené
stěny K03 na 2. NP, aby veškeré prosklené stěny na 2. NP byly v plastovém
provedení; dále budou vyměněny koberce za vinylovou krytinu a nebudou
provedeny stavební úpravy v kancelářích č. 213, 214 a 217; bude zřízena nová
elektroinstalace v m. č. 309 a 310 archivu a dále dojde k demontáži dalších 2
vrstev podlahových krytin. Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení termínu pro
dokončení díla do 31. 10. 2021. Cena díla se zvýší o 339 673,65 Kč bez DPH,
celková cena díla po uzavření dodatku č. 1 bude činit 4 214 899,71 Kč bez DPH.
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 12.1.
UR/30/57/2021 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě „PPP a SPC Olomouckého kraje
– zvýšení kvality služeb a kapacity – PPP a SPC OK, pracoviště
Přerov“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 27. 8. 2021
na akci „PPP a SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity PPP a SPC OK, pracoviště Přerov“ mezi Olomouckým krajem a společností
FORM, spol. s r.o., se sídlem Poručíka Hoši 512/21, 747 11 Kozmice, IČO:
43964532. Dodatkem č. 1 bude změněn předmět smlouvy, konkrétně dojde ke
zrušení dodávky a montáže nábytku do kanceláří č. 217 a č. 218. Kupní cena se
sníží o 149 123 Kč bez DPH, celková kupní cena po uzavření dodatku č. 1 bude
činit 1 566 313 Kč bez DPH.

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 12.2.
UR/30/58/2021 Vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku z účetnictví
Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku k akcím
„Kozlovice - obchvat“, „Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní
akademie Mohelnice - výměna elektrických rozvodů“, „Transformace
příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II. etapa
- novostavba RD Drahanovice“, „II/150, II/433, II/37766 Prostějov, okružní
křižovatka Poděbradovo náměstí“ a „Transformace příspěvkové organizace
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - V. etapa - novostavba RD
Náměšť na Hané“ z účetní evidence Olomouckého kraje

2.

u k l á d á krajskému úřadu předat podklady k vyřazení nedokončeného
dlouhodobého majetku z účetní evidence Olomouckého kraje odboru
ekonomickému dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic
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Termín: 18. 10. 2021
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Mgr. Ivo
Slavotínek, 1. náměstek hejtmana; Michal Zácha, náměstek
hejtmana; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 12.4.
UR/30/59/2021 Vyhodnocení zadávacích řízení na realizace veřejných zakázek
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e pro veřejnou zakázku „Transformace příspěvkové organizace
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa – novostavba RD
Zábřeh, ul. Havlíčkova“ výsledné pořadí účastníků:
1.
PRUMHOR, spol. s r.o., IČO: 47153903, se sídlem č.p. 824, 788 13
Rapotín, nabídková cena 22 371 658,40 Kč bez DPH
2.
Navláčil stavební firma, s.r.o., IČO: 25301144, se sídlem Bartošova 5532,
760 01 Zlín, nabídková cena 22 890 000,00 Kč bez DPH
3.
FORTEX STAVBY s.r.o., IČO: 08516774, se sídlem Jílová 1550/1, 787
01 Šumperk, nabídková cena 25 764 245,60 Kč bez DPH
4.
NOSTA, s.r.o., IČO: 47671416, se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13,
741 01 Nový Jičín, nabídková cena 26 724 990,00 Kč bez DPH
5.
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČO: 46972021, se sídlem
Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, nabídková cena 26 998 878,72 Kč bez
DPH
6.
VHH THERMONT s.r.o., IČO: 25878778, se sídlem Mišákova 468/41,
Povel, 779 00 Olomouc, nabídková cena 29 335 263,06 Kč bez DPH

2.

rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních
služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“ podané účastníkem
PRUMHOR, spol. s r.o., IČO: 47153903, se sídlem č.p. 824, 788 13 Rapotín, dle
důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Transformace
příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV.
etapa – novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“ mezi Olomouckým krajem a
účastníkem dle bodu 2 usnesení a dle přílohy č. 1 usnesení

4.

r e v o k u j e usnesení č. UR/26/73/2021 ze dne 26. 7. 2021, body 19 a 23, v
části podpisu smlouvy dle bodu 19 usnesení

5.

b e r e n a v ě d o m í vyloučení z účasti ČÁSTI 2 veřejné zakázky „PPP a
SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity“ – vybavení II.
účastníka Potrusil s.r.o., IČO: 25310119, se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51
Šlapanice, z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy

6.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 2 veřejné zakázky „PPP a SPC Olomouckého
kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity“ – vybavení II., dle důvodové zprávy

7.

u k l á d á u z a v ř í t po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu
zadávacího řízení smlouvu dle bodu 3 usnesení

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
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8.

b e r e n a v ě d o m í vyloučení z účasti veřejné zakázky „Střední škola
gastronomie, farmářství a služeb Jeseník – POŘÍZENÍ VYBAVENÍ DOMOVA
MLÁDEŽE V JESENÍKU“, účastníka Český nábytek a.s., IČO: 26063395, se
sídlem Praha 4, Chomutovická 1444/2, PSČ 149 00, s nabídkovou cenou 2 221
795,00 Kč bez DPH, v souladu s § 48 odst. 3 zákona

9.

b e r e n a v ě d o m í pro veřejnou zakázku „Střední škola gastronomie,
farmářství a služeb Jeseník – POŘÍZENÍ VYBAVENÍ DOMOVA MLÁDEŽE V
JESENÍKU“ výsledné pořadí účastníků:
1.
Artspect, a.s., IČO: 28123395, se sídlem U plynárny 121/31, Michle, 140
00 Praha 4, nabídková cena 2 309 085,00 Kč bez DPH
2.
NOVATRONIC, s.r.o., IČO: 62302701, se sídlem U potoka 1307/10, 787
01 Šumperk, nabídková cena 2 732 072,00 Kč bez DPH
3.
EXBYDO s.r.o., IČO: 62497791, se sídlem Sadová 1106, 393 01
Pelhřimov, nabídková cena 2 887 646,00 Kč bez DPH
4.
Nábytek Unistav s.r.o., IČO: 08742367, se sídlem 28. října 889/5, 790 01
Jeseník, nabídková cena 2 937 018,00 Kč bez DPH
5.
Potrusil s.r.o., IČO: 25310119, se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51
Šlapanice, nabídková cena 3 282 703,00 Kč bez DPH
6.
KANONA a.s., IČO: 04163664, se sídlem Antala Staška 1859/34, Kč, 140
00 Praha 4, nabídková cena 3 318 010,00 Kč bez DPH
7.
Dřevozpracující výrobní družstvo, IČO: 00030520, se sídlem Stromořadní
1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, nabídková cena 3 363 825,00 Kč bez
DPH
8.
AMBRA – Group, s.r.o., IČO: 25379887, se sídlem Potoční 1094, Frýdek,
738 01 Frýdek-Místek, nabídková cena 3 497 479,00 Kč bez DPH

10.

b e r e n a v ě d o m í výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Střední
škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník – POŘÍZENÍ VYBAVENÍ
DOMOVA MLÁDEŽE V JESENÍKU“ podané účastníkem Artspect, a.s., IČO:
28123395, se sídlem U plynárny 121/31, Michle, 140 00 Praha 4, dle důvodové
zprávy

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Mgr. Ivo
Slavotínek, 1. náměstek hejtmana; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.,
uvolněný člen rady
Bod programu: 13.1.
UR/30/60/2021 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e zadávací podmínky veřejné zakázky: „Dům dětí a mládeže
Olomouc – realizace energeticky úsporných opatření budovy Janského 1“, dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy

2.

j m e n u j e personální složení komise pro otevírání nabídek a komise pro
posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku dle bodu 1 usnesení

3.

p o v ě ř u j e Ing. Svatavu Špalkovou k podpisu veškeré korespondence
týkající se veřejné zakázky dle bodu 1 usnesení

4.

u k l á d á krajskému úřadu zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku dle
bodu 1 usnesení
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Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 13.2.
UR/30/61/2021 Udělení výjimky z účasti na centrálním nákupu
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e udělení výjimky z účasti na centrálním nákupu pevných
telekomunikačních služeb příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje; Mgr. Ivo
Slavotínek, 1. náměstek hejtmana; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.,
uvolněný člen rady; Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 13.3.
UR/30/62/2021 Rozhodnutí o poskytnutí
Olomouckém kraji III.“

dotace

–

„Obědy

do

škol

v

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í se zněním Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Obědy do
škol v Olomouckém kraji III.“ dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 14.1.
UR/30/63/2021 Projekt příspěvkové organizace – schválení podání a realizace
projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e podání a realizaci projektu „Rekonstrukce lesní cesty
Nedokončená“ příspěvkové organizace Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova
588, s celkovými náklady ve výši 9 680 000 Kč

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace Střední
lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, o přijatém usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: 4. 10. 2021
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Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 14.2.
UR/30/64/2021 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického
rozvoje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
příjemci s pořadovým č. 1 Český zavináč, z.s., IČO: 70837457, U Svobodárny
1110/12, 190 00 Praha 9, na akci „54. Den malých obcí“, ve výši 25 000 Kč dle
přílohy č. 1 usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemcem dle bodu 1 usnesení, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace na akci právnickým osobám

3.

s o u h l a s í s nevyhověním žádostem o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu Olomouckého kraje, dle přílohy č. 2 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

4.

s o u h l a s í s poskytnutím 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. 1 usnesení

5.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
příjemcem dle bodu 4 usnesení, 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

6.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v příloze č. 3 usnesení

7.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 6 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje na vědomí

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 20. 9. 2021
8.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 3–5 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje k rozhodnutí

Odpovídá: Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
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Termín: ZOK 20. 9. 2021
9.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
nevyhovět žádostem o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje žadatelům dle bodu 3 usnesení

10.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
příjemci dle bodu 4 usnesení

11.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout 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

12.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 6 usnesení

kraje

Předložil:
Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 15.1.
UR/30/65/2021 Vyhodnocení kontrol hospodaření příspěvkových organizací
Olomouckého kraje z oblasti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í vyhodnocení kontrol hospodaření příspěvkových
organizací Olomouckého kraje z oblasti školství dle důvodové zprávy:
a) Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a
b) Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady
257

2.

s c h v a l u j e návrh opatření v personální oblasti u příspěvkové organizace
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a, spočívající ve snížení
osobního příplatku ve výši 30 % řediteli příspěvkové organizace dle návrhů
uvedených v důvodové zprávě

3.

u k l á d á krajskému úřadu neprodleně informovat ředitele příspěvkové
organizace uvedené v bodu 2 usnesení o přijatých opatřeních

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 4. 10. 2021
Předložil:

Ing. Lubomír Baláš, ředitel; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný
člen rady
Bod programu: 16.1.
UR/30/66/2021 Vyhodnocení kontrol hospodaření příspěvkových organizací
Olomouckého kraje z oblasti sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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1.

b e r e n a v ě d o m í Vyhodnocení kontroly hospodaření příspěvkové
organizace Olomouckého kraje z oblasti sociální dle důvodové zprávy:
–
Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace

Předložil:

Ing. Lubomír Baláš, ředitel; Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek
hejtmana
Bod programu: 16.2.
UR/30/67/2021 Různé – Smlouva o výpůjčce bytu
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Olomouckým krajem a
Gymnáziem, Olomouc, Čajkovského 9, IČO: 00848956, dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:

Ing. Lubomír Baláš, ředitel; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný
člen rady
Bod programu: 17.1.

V Olomouci dne 13. 9. 2021

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana
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