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 – 2022 –
Usnesení z 41. schůze ROK konané dne 24-01-2022
https://www.olkraj.cz/usneseni-z-41-schuze-rok-konane-dne-24-01-2022-cl-5511.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 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 1. 2022

UR/41/1/2022

Program 41. schůze Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e upravený program 41. schůze Rady Olomouckého kraje
konané dne 24. 1. 2022 dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.1.
UR/41/2/2022

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva 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 Zastupitelstva
Olomouckého kraje:
a) s termínem plnění k 14. 2. 2022 dle části A) zprávy o kontrole plnění usnesení
b) s průběžnými termíny dle části B) zprávy o kontrole plnění usnesení

2.

b e r e n a v ě d o m í informaci o průběžné realizaci dotačních programů
2022 dle upravené přílohy č. 1 usnesení

3.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 14. 2. 2022
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
vzít na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého
kraje s termínem plnění k 14. 2. 2022 dle části A) zprávy o kontrole plnění
usnesení, s průběžnými termíny plnění dle části B) zprávy o kontrole plnění
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usnesení a vzít na vědomí informaci o průběžné realizaci dotačních programů
2022 dle přílohy č. 1 usnesení
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.2.
UR/41/3/2022

Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

p r o d l u ž u j e termín plnění usnesení dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.3.
UR/41/4/2022

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 rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí
Rady Olomouckého kraje konaného dne 15. 9. 2021
b) zápis ze 4. jednání Komise pro vnější vztahy Rady Olomouckého kraje
konaného dne 23. 9. 2021
c) zápis ze 7. jednání Komise pro informatiku a SmartRegion
Rady
Olomouckého kraje konaného dne 19. 10. 2021
d) zápis z 11. jednání Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje
konaného dne 26. 10. 2021
e) zápis z 5. jednání Komise pro vnější vztahy Rady Olomouckého kraje
konaného dne 11. 11. 2021
f) zápis ze 13. jednání Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje
konaného dne 23. 11. 2021
g) zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí
Rady Olomouckého kraje konaného dne 24. 11. 2021
h) zápis z 8. jednání Komise pro informatiku a SmartRegion Rady Olomouckého
kraje konaného dne 30. 11. 2021

Předložil:
předsedové komisí rady
Bod programu: 1.4.
UR/41/5/2022

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

bere
na
v ě d o m í zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje, předkládané předsedy výborů:
a) zápis z 5. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 8. 9. 2021
b) zápis z 6. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 10. 11. 2021
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2.

u k l á d á krajskému úřadu administrativně zajistit předložení zápisů dle bodu
1 usnesení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
vzít na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předložil:
předsedové výborů zastupitelstva
Bod programu: 1.5.
UR/41/6/2022

Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České
republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s poskytnutím finančního daru ve výši 985 000 Kč České
republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČO:
70885940, na zajištění provozu sítě Krize

2.

s o u h l a s í s uzavřením darovací smlouvy s Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje, IČO: 70885940, ve znění dle darovací
smlouvy uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

3.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 a 2 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje k rozhodnutí

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 14. 2. 2022
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy dle bodu
1 a 2 tohoto usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.6.
UR/41/7/2022

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
dotace v oblasti krizového řízení 2021 mezi Olomouckým krajem
a obcí Lutín

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu kraje č. 2021/03047/OKH/DSM uzavřené mezi
Olomouckým krajem a obcí Lutín, IČO: 00299189, kterým se prodlužuje termín
použití dotace a termín vyúčtování dotace, podle návrhu uvedeného v příloze č.
1 tohoto usnesení

2.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
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Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu kraje dle bodu 1 tohoto usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.7.
UR/41/8/2022

Ediční plán nakupovaných předmětů na propagaci Olomouckého
kraje v roce 2022

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e v souladu se směrnicí Rady Olomouckého kraje č. 6/2021
Ediční plán nakupovaných předmětů na propagaci Olomouckého kraje v roce
2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

r o z h o d u j e o nákupu předmětů na propagaci Olomouckého kraje v roce
2022 dle bodu 1 usnesení a jejich využití v souladu se směrnicí Rady
Olomouckého kraje č. 6/2021

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.9.
UR/41/9/2022

Ediční plán tištěných materiálů Olomouckého kraje pro rok 2022

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e ediční plán informačních materiálů Olomouckého kraje pro rok
2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

s c h v a l u j e strukturu grafiky titulních stran informačních materiálů
Olomouckého kraje pro rok 2022, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

3.

u k l á d á krajskému úřadu řídit se edičním plánem při zadávání jednotlivých
zakázek v rámci propagace kraje ve spolupráci s garanty materiálů

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana, vedoucí odborů
KÚOK
Termín: průběžně
4.

u k l á d á krajskému úřadu zveřejnit elektronickou podobu schváleného
edičního plánu pro rok 2022 na webových stránkách Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: 7. 2. 2022
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.10.
UR/41/10/2022 Přehled plánovaných akcí Olomouckého kraje pro rok 2022
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Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e přehled plánovaných akcí Olomouckého kraje pro rok 2022 v
rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.11.
UR/41/11/2022 Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě mezi Olomouckým krajem a
Centrálou cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě mezi Olomouckým
krajem a Centrálou cestovního ruchu Olomouckého kraje, se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 08658251, ve znění
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 2.1.
UR/41/12/2022 Schválení členských příspěvků pro sdružení cestovního ruchu
na rok 2022
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e poskytnutí členských příspěvků:
- ve výši 2 750 000 Kč pro Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, se sídlem
Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČO: 68923244
- ve výši 2 250 000 Kč pro Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, se
sídlem Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc, IČO: 75087057
na rok 2022 z rozpočtu Olomouckého kraje

Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 2.3.
UR/41/13/2022 Schůze Rady Olomouckého kraje ve věci rozhodování za
Olomoucký kraj jako jediného společníka Centrály cestovního
ruchu Olomouckého kraje, s.r.o. – Dodatek č. 2 k rámcové
smlouvě mezi Olomouckým krajem a CCROK, s.r.o.
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě mezi Olomouckým
krajem a Centrálou cestovního ruchu Olomouckého kraje, se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 08658251, ve znění
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 3.1.
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UR/41/14/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

bere na vědomí
Olomouckého kraje

poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.1.
UR/41/15/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – 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 14. 2. 2022
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: 4.2.
UR/41/16/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – 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 14. 2. 2022
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
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Bod programu: 4.3.
UR/41/17/2022 Majetkoprávní záležitosti – záměry Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje:
1.1. odprodat část pozemku parc. č. 1413/1 zahrada o výměře 319 m2, dle
geometrického plánu č. 5002-173/2021 ze dne 29. 9. 2021 pozemek parc. č.
1413/1 díl „a“ o výměře 319 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1413/9
zahrada o celkové výměře 2 405 m2 v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Vincentina – poskytovatele sociálních služeb
Šternberk, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů XXXXX za
kupní cenu ve výši 456 700 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2. odprodat pozemky parc. č. st. 631 zast. pl. o výměře 134 m2, na kterém stojí
stavba bez čp/če, zem. stavba a parc. č. st. 632 zast. pl. o výměře 536 m2, na
kterém stojí stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k.ú. Dolní Temenice, obec
Šumperk, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy,
Šumperk, Zemědělská 3, do vlastnictví XXXXX za kupní cenu ve výši 1 002 320
Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.3. směnit části pozemků parc. č. 19/18 zahrada o výměře 75 m2 a parc. č.
19/22 zahrada o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 303-74/2020 ze dne
20. 1. 2021 pozemek parc. č. 19/27 ost. pl. o výměře 75 m2 a pozemek parc. č.
19/28 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Chořelice, obec Litovel, z vlastnictví
společnosti ROYAL VINEFIN Realitní s.r.o., IČO: 08215405, za část pozemku
parc. č. 20 ost. pl. o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 303-74/2020 ze
dne 20. 1. 2021 pozemek parc. č. 20/2 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. Chořelice,
obec Litovel, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí společnosti
ROYAL VINEFIN Realitní s.r.o., IČO: 08215405, cenový rozdíl směňovaných
nemovitostí ve výši 31 750 Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem.

2.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 7. 3. 2022
3.

u k l á d á krajskému úřadu informovat žadatele (nabyvatele) o přijatých
záměrech Olomouckého kraje dle bodů 1.1.–1.3. návrhu na usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 7. 3. 2022
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Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.1.
UR/41/18/2022 Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

schvaluje
1.1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 569, parc. č. 570, parc. č. 1287 a parc. č. 1307, vše v k.ú. a
obci Smržice, v rozsahu dle geometrického plánu č. 931-7/2021 ze dne 2. 2.
2021, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování vodovodního řadu
vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 301 – Přeložka vodovodního
řadu – okružní křižovatka“ a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky
v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo
odstraňováním vodovodního řadu, mezi obcí Smržice, IČO: 00288772, jako
povinným z věcného břemene, společností Vodovody a kanalizace Prostějov,
a.s., IČO: 49451723, jako oprávněným z věcného břemene a Olomouckým
krajem jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 65 450 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 části pozemku
parc. č. 5962 v k.ú. a obci Prostějov v rozsahu dle geometrického plánu č. 683610/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování
vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 301 –
Přeložka vodovodního řadu – okružní křižovatka“ a v právu vstupovat a vjíždět
na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami,
změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu, mezi Římskokatolickou
farností Smržice, IČO: 44160089, jako povinným z věcného břemene,
společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO: 49451723, jako
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 27
115 Kč. Investor 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. 5808/4, parc. č. 5809/3, parc. č. 5813/2, parc. č. 5816/2, parc.
č. 5818/2, parc. č. 5822/2 a parc. č. 7618, vše v k.ú. a obci Prostějov, v rozsahu
dle geometrického plánu č. 6836-10/2021 ze dne 1. 3. 2021, a k částem
pozemků parc. č. 5861/6, parc. č. 5932/1, parc. č. 5954/4, parc. č. 5955/4, parc.
č. 5958/4, parc. č. 5959/3 a parc. č. 7622, vše v k.ú. a obci Prostějov, v rozsahu
dle geometrického plánu č. 6839-6/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu
umístění, zřízení a provozování vodovodního řadu vybudovaného v rámci
stavebních objektů „SO 301 – Přeložka vodovodního řadu – okružní křižovatka“
a „SO 302 – Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat
a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou,
opravami, změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu mezi statutárním
městem Prostějov, IČO: 00288659, jako povinným z věcného břemene,
společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO: 49451723, jako
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 184
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008 Kč. Investor 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 částem
pozemků parc. č. 5808/1, parc. č. 5816/1, parc. č. 5818/1 a parc. č. 5822/1, vše
v k.ú. a obci Prostějov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6839-6/2021 ze
dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování vodovodního
řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 302 – Přeložka
vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami,
změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu mezi XXXXX (id. 1/12),
XXXXX (id. 1/12), XXXXX (id. 1/12), XXXXX (id. 3/12), XXXXX (id. 1/6), XXXXX
(id. 1/6) a XXXXX (id. 1/6) jako povinnými z věcného břemene, společností
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO: 49451723, jako oprávněným z
věcného břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 12 903 Kč. Investor
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 části pozemku
parc. č. 5809/1 v k.ú. a obci Prostějov v rozsahu dle geometrického plánu č.
6839-6/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a
provozování vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO
302 – Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat a
vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou,
opravami, změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu, mezi XXXXX jako
povinným z věcného břemene, společností Vodovody a kanalizace Prostějov,
a.s., IČO: 49451723, jako oprávněným z věcného břemene a Olomouckým
krajem jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 2 244 Kč. Investor 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. 5810 v k.ú. a obci Prostějov v rozsahu dle geometrického plánu č. 68396/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování
vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 302 –
Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami,
změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu, mezi XXXXX (id. 1/2) a
XXXXX (id. 1/2) jako povinnými z věcného břemene, společností Vodovody a
kanalizace Prostějov, a.s., IČO: 49451723, jako oprávněným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 9 163 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 části pozemku
parc. č. 5811 v k.ú. a obci Prostějov v rozsahu dle geometrického plánu č. 68396/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování
vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 302 –
Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami,
změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu, mezi XXXXX (id. 1/3), XXXXX
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(id. 1/3) a XXXXX (id. 1/3) jako povinnými z věcného břemene, společností
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO: 49451723, jako oprávněným z
věcného břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 9 163 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. 5812 v k.ú. a obci Prostějov v rozsahu dle geometrického plánu č. 68396/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování
vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 302 –
Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami,
změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu, mezi XXXXX jako povinným
z věcného břemene, společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO:
49451723, jako oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu ve výši 20 570 Kč. Investor uhradí veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
1.9. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku
parc. č. 5815 v k.ú. a obci Prostějov v rozsahu dle geometrického plánu č. 68396/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování
vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 302 –
Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat a vjíždět na
předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami,
změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu, mezi XXXXX jako povinným
z věcného břemene, společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO:
49451723, jako oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu ve výši 12 155 Kč. Investor uhradí veškeré náklady spojené se zřízením
věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru
nemovitostí.
1.10. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části
pozemku parc. č. 5817 v k.ú. a obci Prostějov v rozsahu dle geometrického plánu
č. 6839-6/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a
provozování vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO
302 – Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat a
vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou,
opravami, změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu, mezi
Římskokatolickou duchovní správou Svatý Hostýn, IČO: 46998497, jako
povinným z věcného břemene, společností Vodovody a kanalizace Prostějov,
a.s., IČO: 49451723, jako oprávněným z věcného břemene a Olomouckým
krajem jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 23 001 Kč. Investor uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na
vklad práv do katastru nemovitostí.
1.11. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 5819 a parc. č. 5821, oba v k.ú. a obci Prostějov, v rozsahu
dle geometrického plánu č. 6839-6/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu
umístění, zřízení a provozování vodovodního řadu vybudovaného v rámci
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stavebního objektu „SO 302 – Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“
a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením,
provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním vodovodního
řadu, mezi XXXXX jako povinným z věcného břemene, společností Vodovody a
kanalizace Prostějov, a.s., IČO: 49451723, jako oprávněným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 21 692 Kč. Investor uhradí
veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního
poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.12. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části
pozemku parc. č. 5820 v k.ú. a obci Prostějov v rozsahu dle geometrického plánu
č. 6839-6/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a
provozování vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO
302 – Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat a
vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou,
opravami, změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu, mezi XXXXX jako
povinným z věcného břemene, společností Vodovody a kanalizace Prostějov,
a.s., IČO: 49451723, jako oprávněným z věcného břemene a Olomouckým
krajem jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 20 570 Kč. Investor uhradí veškeré náklady
spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na
vklad práv do katastru nemovitostí.
1.13. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části
pozemku parc. č. 5823 v k.ú. a obci Prostějov v rozsahu dle geometrického plánu
č. 6839-6/2021 ze dne 1. 3. 2021, spočívající v právu umístění, zřízení a
provozování vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO
302 – Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ a v právu vstupovat a
vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou,
opravami, změnami nebo odstraňováním vodovodního řadu, mezi Zemědělským
družstvem Smržice, IČO: 46991701, jako povinným z věcného břemene,
společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO: 49451723, jako
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 4 301
Kč. Investor uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene
včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
2.

schvaluje
2.1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti k částem pozemků parc. č. 1042/1 ost. pl. a parc. č. 5747/3 ost. pl.,
oba v k.ú. a obci Přerov, spočívajícího v právu zřídit a provozovat na
předmětných pozemcích vodovod a vedení nízkého napětí a v právu vstupovat
a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, údržbou, opravami,
úpravami, modernizací, zlepšením kapacity, rekonstrukcí a odstraněním
vodovodu a vedení nízkého napětí vybudovaných v rámci staveb „SO 349 –
Přeložka vodovodu SBD“ a „SO 438 – Přeložka NN ke garážím č. 1“
realizovaných v rámci stavby „II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“,
mezi statutárním městem Přerov, IČO: 00301825, jako budoucím povinným z
věcného břemene, Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČO: 00053236, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene,
2.2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti k částem pozemků parc. č. 1006/2 ost. pl., parc. č. 1018/1 ost. pl.,
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parc. č. 4973/14 ost. pl. a parc. č. 4978/4 ost. pl., vše v k.ú. a obci Přerov,
spočívajícího v právu zřídit a provozovat na předmětných pozemcích vodovod a
vedení nízkého napětí a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v
souvislosti s provozem, údržbou, opravami, úpravami, modernizací, zlepšením
kapacity, rekonstrukcí a odstraněním vodovodu a vedení nízkého napětí
vybudovaných v rámci staveb „SO 341 – Přeložka vodovodu PSP DN150 v km.
0.980 ul. Tovačovská“ a „SO 449 – Přeložka NN vedení PSP“, realizovaných v
rámci stavby „II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“, mezi statutárním
městem Přerov, IČO: 00301825, jako budoucím povinným z věcného břemene,
společností UCED Přerov s.r.o., IČO: 08670714, jako budoucím oprávněným z
věcného břemene,
a Olomouckým krajem jako investorem za podmínek dle přílohy č. 1 návrhu
usnesení. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 10 měsíců od
dokončení stavby vodovodu a vedení nízkého napětí. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým
posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v
době uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o
příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Součástí
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude rovněž ustanovení
o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k
částem pozemků parc. č. 508/2 ost. pl., parc. č. 1627/6 vodní pl. a parc. č.
1627/10 ost. pl., vše v k.ú. a obci Litovel, spočívajícího v právu umístění a
provozování stavby mostu ev. č. 449-033 a 449-034 na předmětných pozemcích
a v právu vstupovat na předmětné pozemky za účelem provozování, provádění
údržby, opravy, kontroly a demontáže stavby v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem č. 2919-312/2021 ze dne 27. 10. 2021 a k části pozemku
parc. č. 1629/1 vodní pl. v k. ú. a obci Litovel spočívajícího v právu umístění a
provozování stavby mostu ev. č. 449-035 na předmětném pozemku a v právu
vstupovat na předmětný pozemek za účelem provozování, provádění údržby,
opravy, kontroly a demontáže stavby v rozsahu vymezeném geometrickým
plánem č. 2896-600/2020 ze dne 13. 10. 2021 mezi Povodím Moravy, s.p., IČO:
70890013, jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
oprávněným z věcného břemene za podmínek dle přílohy č. 2 návrhu usnesení.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby za
jednorázovou úhradu ve výši 34 178,40 Kč, navýšenou o příslušnou platnou
sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a správní poplatek k návrhu
na vklad práv do katastru nemovitostí.

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.2.
UR/41/19/2022 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
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Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 14. 2. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. odprodej pozemku parc. č. 755/32 ost. pl. o výměře 32 m2 v k.ú. a obci
Kosov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX za
kupní cenu ve výši 1 244 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. odprodej pozemků parc. č. 90/80 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 123/22 ost.
pl. o výměře 56 m2 a parc. č. 124/51 ost. pl. o výměře 92 m2, vše v k.ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Povodí
Moravy, s.p., IČO: 70890013, za kupní cenu ve výši 344 280 Kč. Nabyvatel
uhradí 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 pozemku parc. č. 755/14 ost. pl. o
výměře 52 m2 v k.ú. a obci Kosov z důvodu jeho převodu do vlastnictví obce
Kosov

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.3.
UR/41/20/2022 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 14. 2. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
revokovat:
2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/19/2020, bod 3.6., ze
dne 17. 2. 2020 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení ideální 1/6 části pozemku parc. č. 128/15 v k.ú. a obci Ohrozim a
usnesení č. UZ/19/19/2020, bod 3.7., ze dne 17. 2. 2020 ve věci odkoupení
ideální 1/6 pozemku parc. č. 1571/77 v k.ú. a obci Ohrozim mezi vlastníkem
XXXXX jako (budoucím) prodávajícím a Olomouckým krajem jako (budoucím)
kupujícím z důvodu změny vlastníka předmětných pozemků
2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/20/2020, bod 1.1., ze
dne 21. 12. 2020 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí
odkoupení částí pozemků parc. č. 272/2 orná půda o výměře cca 3 m2 a parc.
č. 272/15 orná půda o výměře cca 31 m2, oba v k.ú. a obci Lutín, mezi vlastníkem
XXXXX jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím

- 13 -

kupujícím z důvodu změny rozsahu záboru pozemků
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení ideální
1/6 části pozemku parc. č. 128/15 orná půda o výměře cca 216 m2 v k.ú. a obci
Ohrozim mezi vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým
krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/150
hr. kraje - Prostějov“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část
bude zastavěna silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena
předmětné nemovitosti se bude rovnat ceně tržní, stanovené znaleckým
posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v
době uzavření řádné kupní smlouvy, minimálně však ve výši 300 Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž
ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.2. odkoupení ideální 1/6 pozemku parc. č. 1571/77 ost. pl. o výměře 667 m2 v
k.ú. a obci Ohrozim z vlastnictví vlastníka, XXXXX, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí
pozemků parc. č. 112/13 orná půda o výměře cca 19 m2 a parc. č. 112/16 orná
půda o výměře cca 1 m2, oba v k.ú. a obci Lutín, mezi vlastníkem XXXXX jako
budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná
kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/570 Slatinice - Olomouc“ kolaudována, za
podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve
vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena bude sjednána ve výši 230 Kč/m2.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž
ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.4.
UR/41/21/2022 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 14. 2. 2022
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2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 456/1 ost. pl. o celkové výměře
32 m2 a parc. č. 1196/1 ost. pl. o celkové výměře 1 005 m2, dle geometrického
plánu č. 754-52/2020 ze dne 26. 1. 2021 pozemky parc. č. 456/3 ost. pl. o výměře
20 m2, parc. č. 456/4 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 1196/3 ost. pl. o výměře
13 m2, parc. č. 1196/4 ost. pl. o výměře 361 m2, parc. č. 1196/5 ost. pl. o výměře
620 m2 a parc. č. 1196/6 ost. pl. o výměře 11 m2, vše v k.ú. Hrubá Voda, obec
Hlubočky, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hlubočky, IČO:
00298891. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 783/1 ost. pl. o výměře cca 350 m2 v k.ú. Křelov,
obec Křelov-Břuchotín, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí
Křelov-Břuchotín, IČO: 63028255, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu chodníku na ul. Krátká. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 1582/1 ost. pl. o výměře cca 2 365 m2 a parc. č.
1748 ost. pl. o výměře cca 2 m2, oba v k.ú. a obci Sobotín mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a obcí Sobotín, IČO: 00303348, jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Komunikace pro pěší,
Sobotín“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 743 ost. pl. o výměře cca 784 m2 v k.ú. Střelice u
Litovle, obec Uničov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Uničova, IČO: 00299634. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do
jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavby chodníků. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.5. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 257/1 ost. pl. o výměře 227 m2,
dle geometrického plánu č. 249-15/2021 ze dne 21. 5. 2021 pozemek parc. č.
257/1 díl „a“ o výměře 227 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 265/1 ost.
pl. o celkové výměře 5 696 m2 v k.ú. Rataje u Olomouce, obec Těšetice, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Těšetice, IČO: 00299545.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2233/3 ost. pl. o výměře 48 m2,
dle geometrického plánu č. 1958-92/2021 ze dne 6. 7. 2021 pozemek parc. č.
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2233/3 díl „a“ o výměře 48 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2147/17
ost. pl. o celkové výměře 220 m2 v k.ú. a obci Velká Bystřice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Velká Bystřice, IČO: 00299651.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.7. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 1262/1 ost. pl. o výměře cca 16 m2, parc. č. 1266
ost. pl. o výměře cca 462 m2 a parc. č. 1267 ost. pl. o výměře cca 58 m2, vše v
k.ú. a obci Troubelice, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
obcí Troubelice, IČO: 00299570, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu na stavby „Troubelice – Chodník kolem silnice III/31552“ a „Komunitní
centrum Troubelice“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.8. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1571 ost. pl. o celkové výměře
186 m2, dle geometrického plánu č. 1568-138/2021 ze dne 16. 8. 2021 pozemky
parc. č. 1571/4 ost. pl. o výměře 127 m2 a parc. č. 1571/5 ost. pl. o výměře 59
m2 v k.ú. Dolany u Olomouce, obec Dolany, z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Dolany, IČO: 00298808. 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: 5.5.
UR/41/22/2022 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 14. 2. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 390 ost. pl. o výměře 3 099 m2 v k.ú.
a obci Seloutky, z vlastnictví obce Seloutky, IČO: 00488551, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 723/5 ost. pl. o výměře 687 m2 v k.ú.
a obci Ruda nad Moravou z vlastnictví ČR – Správy železnic, státní organizace,
IČO: 70994234, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
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spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 316/6 ost. pl. o výměře 152 m2 v k.ú.
Raškov Ves, obec Bohdíkov, z vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČO:
42196451, 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.
2.4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3126/1 vodní plocha o výměře
68 m2, dle geometrického plánu č. 475-374/2021 ze dne 7. 12. 2021 pozemek
parc. č. 3126/5 o výměře 68 m2 v k.ú. Vlčice u Javorníka, obec Vlčice, 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: 5.6.
UR/41/23/2022 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 14. 2. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 480 ost. pl. o celkové výměře
666 m2, dle geometrického plánu č. 117-139/2020 ze dne 15. 6. 2021 pozemky
parc. č. 480/2 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 480/3 ost. pl. o výměře 498 m2,
parc. č. 480/4 ost. pl. o výměře 107 m2 a parc. č. 480 díl „b“ o výměře 49 m2,
který se slučuje do pozemku parc. č. 498/2 ost. pl. o celkové výměře 70 m2, vše
v k.ú. a obci Mutkov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mutkov,
IČO: 48770485. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 498/2 ost. pl. o výměře 121 m2
a parc. č. 524 ost. pl. o celkové výměře 98 m2, dle geometrického plánu č. 117139/2020 ze dne 15. 6. 2021 pozemky parc. č. 498/2 díl „d“ o výměře 121 m2 a
parc. č. 524 díly „g+h“ o celkové výměře 98 m2, které se slučují do pozemku
parc. č. 480 ost. pl. o celkové výměře 25 332 m2, vše v k.ú. a obci Mutkov, vše
z vlastnictví obce Mutkov, IČO: 48770485, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
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Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemku parc. č. 495/1 ost. pl. o výměře cca 8 m2 v k.ú. Povel,
obec Olomouc, částí pozemků parc. č. 134/14 ost. pl. o celkové výměře cca 21
m2, parc. č. 601/1 ost. pl. o celkové výměře cca 54 m2, parc. č. 610/3 ost. pl. o
celkové výměře cca 133 m2 a parc. č. 663/4 ost. pl. o výměře cca 42 m2, vše v
k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako
budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, jako
budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do
jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Bezbariérová trasa
Dolní Novosadská“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 134/3 ost. pl. o výměře cca 2 m2, parc. č. 134/6
ost. pl. o výměře cca 19 m2, parc. č. 589/2 ost. pl. o celkové výměře cca 16 m2,
parc. č. 589/5 ost. pl. o výměře cca 40 m2, parc. č. 589/7 ost. pl. o výměře cca
25 m2, parc. č. 590/1 ost. pl. o výměře cca 11 m2, parc. č. 610/7 ost. pl. o výměře
cca 14 m2 a parc. č. 663/2 ost. pl. o výměře cca 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, vše mezi statutárním městem Olomouc, IČO:
00299308, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Bezbariérová trasa Dolní
Novosadská“. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. bezúplatný převod pozemků parc. č. 351/5 vodní plocha o výměře 123 m2
a parc. č. 351/7 ost. pl. o výměře 10 m2, oba v k.ú. a obci Stražisko z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Stražisko, IČO: 00288829.
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
2.6. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 607/4 ost. pl. o výměře 30 m2,
dle geometrického plánu č. 182-527/2020 ze dne 16. 4. 2020 pozemek parc. č.
607/4 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Růžov na Moravě, obec Stražisko, z
vlastnictví obce Stražisko, IČO: 00288829, 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.
2.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1538 ost. pl. o výměře 70 m2,
dle geometrického plánu č. 1734-143/2021 ze dne 16. 9. 2021 pozemek parc. č.
1538 o výměře 70 m2 v k.ú. a obci Osek nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Osek nad Bečvou, IČO: 00301680. 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 pozemků parc. č. st. 1/1 zast. pl. a nádvoří a parc.
č. st. 1/2 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 29 m2, dle geometrického plánu
č. 1734-143/2021 ze dne 16. 9. 2021 pozemek parc. č. 1814 o výměře 29 m2 v
k.ú. a obci Osek nad Bečvou z vlastnictví obce Osek nad Bečvou, IČO:
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00301680, 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.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.7.
UR/41/24/2022 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
dopravy
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s návrhem Dodatku č. 33 zřizovací listiny Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779
00 Olomouc-Hodolany, IČO: 70960399, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

s o u h l a s í s návrhem Dodatku č. 8 zřizovací listiny Koordinátora
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO:
72556064, 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 14. 2. 2022
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit Dodatek č. 33 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 OlomoucHodolany, IČO: 70960399, dle bodu 1 tohoto usnesení

5.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit Dodatek č. 8 zřizovací listiny Koordinátora Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Jeremenkova
40b, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO: 72556064, dle bodu 2 tohoto usnesení

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 6.1.
UR/41/25/2022 Opatření přijatá v souvislosti s forenzním auditem Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s návrhem opatření pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

u k l á d á příspěvkové organizaci Správa silnic Olomouckého kraje zajistit
plnění opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: příspěvková organizace dle usnesení
Termín: 7. 3. 2022
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Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 6.2.
UR/41/26/2022 Dodatek č. III ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy
mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Pardubickým krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. III ke Smlouvě o zajištění železniční
osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Pardubickým krajem, se sídlem
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, ve věci stanovení
výše kompenzací obou krajů pro rok 2022, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, p. o.
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. III ke Smlouvě o zajištění železniční osobní
dopravy mezikrajskými vlaky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, ve věci stanovení výše
kompenzací obou krajů pro rok 2022, dle bodu 1 usnesení

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.1.
UR/41/27/2022 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy
mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Jihomoravským
krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění železniční
osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihomoravským krajem, se sídlem
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, ve věci stanovení výše
kompenzací obou krajů pro rok 2022, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, p. o.
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní
dopravy mezikrajskými vlaky s Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, ve věci stanovení výše kompenzací
obou krajů pro rok 2022, dle bodu 1 usnesení

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.2.
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UR/41/28/2022 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové
osobní dopravě s Moravskoslezským krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve
veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, ve věci stanovení výše zálohy kompenzací
obou krajů pro rok 2022, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, p. o.
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné
linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČO: 70890692, ve věci stanovení výše zálohy kompenzací
obou krajů pro rok 2022, dle bodu 1 usnesení

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.3.
UR/41/29/2022 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové
osobní dopravě se Zlínským krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve
veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem se sídlem třída Tomáše Bati
21, 760 00 Zlín, IČO: 70891320, ve věci stanovení výše zálohy kompenzací obou
krajů pro rok 2022, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, p. o.
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné
linkové osobní dopravě se Zlínským krajem se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760
00 Zlín, IČO: 70891320, ve věci stanovení výše zálohy kompenzací obou krajů
pro rok 2022, dle bodu 1 usnesení

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.4.
UR/41/30/2022 Dodatek č. 3 ke smlouvě o úhradě protarifovací ztráty s
dopravcem České dráhy, a.s.
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Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úhradě protarifovací
ztráty vzniklé integrací železniční dálkové dopravy v Integrovaném dopravním
systému Olomouckého kraje s dopravcem České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží
Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226, dle přílohy č. 1
usnesení

2.

u k l á d á příspěvkové organizaci Koordinátor Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje uzavřít dodatek dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: ředitelka příspěvkové organizace
Realizuje: příspěvková organizace dle usnesení
Termín: 7. 3. 2022
Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.6.
UR/41/31/2022 Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Moravskoslezským krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her X.
letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Moravskoslezským krajem dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 8.1.
UR/41/32/2022 Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a
Ústeckým krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her X.
letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Ústeckým
krajem dle přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á předložit materiál Zastupitelstvu Olomouckého kraje dle bodu 1
usnesení
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Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Ústeckým
krajem dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 8.2.
UR/41/33/2022 Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 – účast
reprezentace Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o účasti sportovní reprezentace Olomouckého kraje na Hrách
X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 dle přílohy usnesení č. 1 a 2

2.

u k l á d á zařadit do návrhu rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023 finanční
prostředky na úhradu nákladů spojených s účastí reprezentace Olomouckého
kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 dle důvodové zprávy

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: prosinec 2022
Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 8.3.
UR/41/34/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
06_01_Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce
2021 mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace PAF, z. s.
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 z rozpočtu kraje č. 2021/03654/OSKPP/DSM s PAF, z. s., Ztracená
254/6, 779 00 Olomouc, IČO: 26610892, jímž se prodlužuje termín použití
poskytnuté dotace do 31. 3. 2022 a termín předložení vyúčtování poskytnuté
dotace do 30. 4. 2022, podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2021/02404/OSKPP/DSM s PAF, z. s., Ztracená
254/6, 779 00 Olomouc, IČO: 26610892, jímž se prodlužuje termín použití
poskytnuté dotace do 31. 3. 2022 a termín předložení vyúčtování poskytnuté
dotace do 30. 4. 2022, podle návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení

3.

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

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: ZOK 14. 2. 2022
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4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu kraje č. 2021/02404/OSKPP/DSM s PAF, z. s., Ztracená 254/6, 779
00 Olomouc, IČO: 26610892, jímž se prodlužuje termín použití poskytnuté
dotace do 31. 3. 2022 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 30.
4. 2022, podle návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 9.1.
UR/41/35/2022 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým
krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e výjimku z naplněnosti třídy u Gymnázia Jana Blahoslava a
Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3, s účinností od 24. 1. 2022

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitelku Gymnázia Jana Blahoslava a
Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3, o schválení výjimky z
naplněnosti třídy dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 7. 2. 2022
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.1.
UR/41/36/2022 Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým
krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

z ř i z u j e školské rady při středních školách zřizovaných Olomouckým krajem
dle příloh č. 1–4 tohoto usnesení s účinností od 1. 2. 2022

2.

b e r e n a v ě d o m í volby do školských rad při školách zřizovaných
Olomouckým krajem dle bodu 1 usnesení

3.

j m e n u j e členy školských rad za zřizovatele dle bodu 1 usnesení a příloh č.
1, 2, 4 a upravené přílohy č. 3 tohoto usnesení

4.

u k l á d á krajskému úřadu zpracovat čistopisy zřizovacích listin podle bodu 1
usnesení a administrativně zajistit jmenování zástupců zřizovatele do školských
rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem dle bodu 3 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 7. 3. 2022
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.2.
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UR/41/37/2022 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í se zněním dodatků ke zřizovacím listinám školských
příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle přílohy č. 1–107
tohoto usnesení

2.

u k l á d á předložit dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle bodu 1 usnesení ke schválení
Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem dle přílohy č. 1–107 tohoto usnesení

Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.3.
UR/41/38/2022 Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém
kraji – vyhodnocení žádostí
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o poskytnutí finančního příspěvku ve formě stipendií žákům
vybraných oborů středních škol ukončených výučním listem dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat příspěvkové organizace o poskytnutí
finančního příspěvku dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 7. 2. 2022
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.4.
UR/41/39/2022 Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje v roce 2021
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje v roce 2021 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 usnesení

2.

u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozpis rozpočtu škol a
školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2021 dle přílohy č. 1
a přílohy č. 2 usnesení

Odpovídá: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
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Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
vzít na vědomí rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti
Olomouckého kraje v roce 2021 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 usnesení

Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.5.
UR/41/40/2022 Financování příspěvkových organizací z oblasti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e Střední škole zemědělské Přerov realizaci akce „Oprava hlavní
trafostanice“ v maximální výši 114 914,00 Kč

2.

s c h v a l u j e Střední škole zemědělské Přerov navýšení neinvestičního
příspěvku v maximální výši 114 914,00 Kč na opravu hlavní trafostanice
organizace

3.

s c h v a l u j e Střední škole sociální péče a služeb Zábřeh navýšení
neinvestičního příspěvku ve výši 76 000,00 Kč na opravu havarijního opláštění
budovy organizace Bezručova 2a, Zábřeh

4.

s c h v a l u j e Základní škole Uničov navýšení neinvestičního příspěvku ve
výši 280 000,00 Kč na řešení havarijní situace objektu kůlny organizace
spočívající v částečné demolici budovy a likvidaci stavební sutě

5.

v y d á v á s o u h l a s pro rok 2022 s převodem finančních prostředků z
rezervního fondu organizace do fondu investic organizace maximálně ve výši 99
000,00 Kč na pořízení hudebního nástroje Weinbach 120 Z3

6.

s c h v a l u j e použití prostředků fondu investic maximálně do výše 99 000,00
Kč na pořízení hudebního nástroje Weinbach 120 Z3

7.

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: 7. 2. 2022
8.

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

9.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 8 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 14. 2. 2022
10.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 8 usnesení

Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.6.
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kraje

UR/41/41/2022 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
zdravotnictví
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í se změnou zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek,
příspěvkové organizace, se sídlem 779 00 Olomouc, Nové Sady, U dětského
domova 269, IČO: 00849197, spočívající ve změně vymezení majetkových práv
a povinností, a to formou dodatku č. 19 zmíněné zřizovací listiny, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení

2.

s o u h l a s í se změnou zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu
Paseka, příspěvkové organizace, se sídlem 783 97 Paseka 145, IČO: 00849081,
spočívající ve změně vymezení majetkových práv a povinností a v úpravě přílohy
č. 1 (vymezení majetku v hospodaření organizace), a to formou dodatku č. 19
zmíněné zřizovací listiny, který tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení

3.

s o u h l a s í se změnou zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem 779 00 Olomouc,
Aksamitova 557/8, IČO: 00849103, spočívající ve změně vymezení majetkových
práv a povinností, a to formou dodatku č. 14 zmíněné zřizovací listiny, který tvoří
přílohu č. 3 tohoto usnesení

4.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1, 2 a 3 usnesení na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: ZOK 14. 2. 2022
5.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit dodatek č. 19 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové
organizace, dle bodu 1 usnesení, a pověřit Mgr. Dalibora Horáka, 2. náměstka
hejtmana, podpisem tohoto dodatku

6.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit dodatek č. 19 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka,
příspěvkové organizace, dle bodu 2 usnesení, a pověřit Mgr. Dalibora Horáka,
2. náměstka hejtmana, podpisem tohoto dodatku

7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit dodatek č. 14 zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 3 usnesení, a pověřit
Mgr. Dalibora Horáka, 2. náměstka hejtmana, podpisem tohoto dodatku

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.1.
UR/41/42/2022 Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022, DT
11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče –
vyhlášení
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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1.

souhlasí
s pravidly dotačního programu Olomouckého kraje
11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022,
dotačního titulu 11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče (dále
jen „dotační titul“) ve znění dle příloh č. 1–4 tohoto usnesení

2.

u k l á d á předložit pravidla dotačního titulu dle bodu 1 tohoto usnesení ke
schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit pravidla dotačního programu Olomouckého kraje 11_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022, dotačního titulu
11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče ve znění dle příloh č.
1–4 tohoto usnesení a uložit vyhlášení dotačního programu

4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
zmocnit Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných
finančních prostředků do jiného dotačního programu nebo dotačního titulu nebo
do individuálních dotací v oblasti zdravotnictví

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.2.
UR/41/43/2022 Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022, DT
11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče –
vyhlášení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

souhlasí
s pravidly dotačního programu Olomouckého kraje
11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022,
dotačního titulu 11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče (dále
jen „dotační titul“) ve znění dle příloh č. 1–6 usnesení

2.

u k l á d á předložit pravidla dotačního titulu dle bodu 1 tohoto usnesení ke
schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit pravidla dotačního programu Olomouckého kraje 11_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022, dotačního titulu
11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče ve znění dle příloh č.
1–6 usnesení a uložit vyhlášení dotačního programu

4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
zmocnit Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných
finančních prostředků do jiného dotačního programu nebo dotačního titulu nebo
do individuálních dotací v oblasti zdravotnictví
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Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.3.
UR/41/44/2022 Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022, DT
11_01_03_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti
paliativní péče – vyhlášení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022,
dotačního titulu 11_01_03_Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti
paliativní péče (dále jen „dotační titul“) a vyhlašuje dotační titul ve znění dle příloh
č. 1–4 usnesení

2.

u k l á d á p o d e p s a t pravidla dotačního titulu dle bodu 1 tohoto usnesení

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
3.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 1. 3. 2022 zveřejnění dotačního titulu dle
bodu 1 usnesení na úřední desce a na webových stránkách Olomouckého kraje
(Krajské dotační programy 2022)

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 7. 3. 2022
4.

u k l á d á předložit vyhodnocení žádostí o dotaci Radě Olomouckého kraje
včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 6. 6. 2022
Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.4.
UR/41/45/2022 Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na
podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022, DT
10_01_04_Podpora
odborného
vzdělávání
nelékařských
zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče – vyhlášení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022,
dotačního titulu 11_01_04_Podpora odborného vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče (dále jen „dotační titul“) a
vyhlašuje dotační titul ve znění dle příloh č. 1–4 tohoto usnesení

2.

u k l á d á p o d e p s a t pravidla dotačního titulu dle bodu 1 tohoto usnesení

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
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3.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 1. 3. 2022 zveřejnění dotačního titulu dle
bodu 1 usnesení na úřední desce a na webových stránkách Olomouckého kraje
(Krajské dotační programy 2022)

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 7. 3. 2022
4.

u k l á d á předložit vyhodnocení žádostí o dotaci Radě Olomouckého kraje
včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 6. 6. 2022
Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.5.
UR/41/46/2022 Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2022
– Zdraví 2030
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

bere
na
v ě d o m í Závěrečnou zprávu o realizaci zdravotněpreventivních programů v Olomouckém kraji v roce 2021, uvedenou v příloze č.
1 tohoto usnesení

2.

s o u h l a s í s realizací Zdravotně-preventivního programu v Olomouckém
kraji v roce 2022 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení

3.

s o u h l a s í s poskytnutím finančního daru ve výši 300 000 Kč na realizaci
Zdravotně-preventivního programu v Olomouckém kraji v roce 2022

4.

s o u h l a s í s uzavřením Darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a
Českou republikou – Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

5.

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

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: ZOK 14. 2. 2022
6.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit realizaci Zdravotně-preventivního programu v Olomouckém kraji v roce
2022 dle přílohy č. 2 usnesení

7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit poskytnutí finančního daru ve výši 300 000 Kč na projekty dle přílohy č.
2 usnesení

8.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit uzavření Darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a Českou
republikou – Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v
Olomouci ve znění dle přílohy č. 3 usnesení a uložit tuto smlouvu uzavřít
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Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.6.
UR/41/47/2022 Předložení výsledku prošetření stížnosti – na vědomí
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í výsledek prošetření stížnosti ze dne 15. 9. 2021, č.j.
KUOK 96937/2021, směřující vůči Zdravotnické záchranné službě Olomouckého
kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 00849103, odpověď na stížnost ze dne 10.
11. 2021, č.j. KUOK 112468/2021

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.7.
UR/41/48/2022 Financování zdravotnických příspěvkových organizací
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

v y d á v á s o u h l a s s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru s
Československou obchodní bankou, a. s., ve výši 10 000 000,00 Kč na dobu
určitou 180 dnů pro Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvkovou organizaci,
na úhradu časového nesouladu mezi výdaji a příjmy od pojišťoven

2.

z m o c ň u j e MUDr. Zdenku Polzerovou, MBA, ředitelku Odborného
léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, k uzavření smlouvy o
kontokorentním úvěru s Československou obchodní bankou, a. s., dle bodu 1
usnesení

3.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 7. 2. 2022
Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.8.
UR/41/49/2022 10_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2022 –
vyhlášení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

schvaluje
pravidla
dotačního programu
Olomouckého
kraje
10_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2022, dotačních titulů
10_02_01_Kontaktní
a
poradenské
služby
a
terénní
programy,
10_02_02_Ambulantní léčba, 10_02_03_Doléčovací programy a 10_02_04_
Specifická selektivní a indikovaná primární prevence (dále jen „dotační
program“) a vyhlašuje dotační program ve znění dle příloh č. 1 až č. 12 usnesení

2.

ukládá
usnesení

p o d e p s a t pravidla dotačního programu dle bodu 1 tohoto

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
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3.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit od 1. 3. 2022 zveřejnění dotačního
programu dle bodu 1 usnesení na úřední desce a na webových stránkách
Olomouckého kraje (Krajské dotační programy 2022)

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 7. 3. 2022
4.

u k l á d á předložit vyhodnocení žádostí o dotaci Radě Olomouckého kraje
včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

Odpovídá: Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 6. 6. 2022
Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.9.
UR/41/50/2022 Financování příspěvkových organizací v oblasti sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e dočasné navýšení finančních prostředků na nezbytně nutnou
dobu na dočasné úpravy příspěvku na provoz a příspěvku na provoz – mzdové
náklady pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem v oblasti
sociální v částce 79 687 000,00 Kč (UZ 300 a UZ 301), částka ve výši 54 987
000 Kč bude poskytnuta z UZ 530 dle přílohy č. 1 usnesení a zbývající část ve
výši 24 700 000 Kč bude poskytnuta z rezervy pro příspěvkové organizace v
oblasti sociální vytvořené z přebytku hospodaření

2.

s c h v a l u j e změny závazného ukazatele – limitu mzdových prostředků a
průměrného přepočteného počtu pracovníků pro příspěvkové organizace
Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., a Domov pro seniory Javorník, p. o.,
dle přílohy č. 2 usnesení

3.

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

4.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: 7. 2. 2022
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 14. 2. 2022
6.

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

Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.1.

- 32 -

kraje

UR/41/51/2022 Nominace zástupců zřizovatele pro
příspěvkové organizace v oblasti sociální

veřejnou

zakázku

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e zástupce Olomouckého kraje jako členy a náhradníky do
hodnotící komise a komise pro otevírání elektronických nabídek pro veřejnou
zakázku příspěvkové organizace Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., s
názvem „Zajištění stravování pro klienty a zaměstnance Klíče – CSS, p. o. - 2“,
dle přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o
schválení zástupců Olomouckého kraje dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: 7. 2. 2022
Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.2.
UR/41/52/2022 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji, Podprogram č. 1
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s poskytnutím části účelově určené dotace ze státního rozpočtu
v rámci Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro rok 2022 jednotlivým sociálním službám, dle
přílohy č. 1 usnesení

2.

n a v r h u j e nevyhovět žádostem o poskytnutí účelově určené dotace ze
státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb na rok 2022 žadatelům dle
přílohy č. 1 usnesení, na základě odůvodnění dle důvodové zprávy a přílohy č.
1 usnesení

3.

s o u h l a s í se zněním vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí
účelově určené dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb,
dle příloh č. 2–4 usnesení

4.

u k l á d á předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: ZOK 14. 2. 2022
5.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu v příloze č. 5 usnesení

6.

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 14. 2. 2022
7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí části účelově určené dotace ze státního rozpočtu v
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rámci Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro rok 2022 jednotlivým sociálním službám, dle
přílohy č. 1 usnesení
8.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
nevyhovět žádostem o poskytnutí účelově určené dotace ze státního rozpočtu
na poskytování sociálních služeb na rok 2022 žadatelům dle přílohy č. 1
usnesení, na základě odůvodnění dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 usnesení

9.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelově určené
dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, dle příloh č. 2–4
usnesení

10.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelově určené
dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb s jednotlivými
poskytovateli sociálních služeb dle přílohy č. 1 usnesení, ve znění vzorových
veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelově určené dotace ze státního rozpočtu
na poskytování sociálních služeb, dle příloh č. 2–4 usnesení

11.

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

kraje

Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.3.
UR/41/53/2022 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í se zněním dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací v oblasti sociální: Domov pro seniory Javorník, příspěvková
organizace, IČO: 75004101, Domov Sněženka Jeseník, příspěvková
organizace, IČO: 75004097, Domov pro seniory Červenka, příspěvková
organizace, IČO: 75004402, Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,
příspěvková organizace, IČO: 75004381, Domov Hrubá Voda, příspěvková
organizace, IČO: 75004399, Domov seniorů POHODA Chválkovice, IČO:
75004372, Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, IČO:
75004259, Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková
organizace, IČO: 75004429, Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace, IČO: 70890595, Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb,
příspěvková organizace, IČO: 70890871, Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace, IČO: 75004437, Sociální služby pro seniory Šumperk,
příspěvková organizace, IČO: 75004011, Sociální služby Libina, příspěvková
organizace, IČO: 75003988, Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace, IČO:
75004003, Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace, IČO: 75004020,
Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace, IČO: 75004054, Domov
seniorů Prostějov, příspěvková organizace, IČO: 71197699, Domov pro seniory
Jesenec, příspěvková organizace, IČO: 71197702, Domov "Na Zámku“,
příspěvková organizace, IČO: 71197737, Centrum sociálních služeb Prostějov,
příspěvková organizace, IČO: 47921293, Domov pro seniory Radkova Lhota,
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příspěvková organizace, IČO: 61985881, Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u
Přerova, příspěvková organizace, IČO: 61985864, Domov pro seniory Tovačov,
příspěvková organizace, IČO: 61985872, Domov Větrný mlýn Skalička,
příspěvková organizace, IČO: 61985902, Centrum Dominika Kokory,
příspěvková organizace, IČO: 61985929, Domov Na zámečku Rokytnice,
příspěvková organizace, IČO: 61985911, dle přílohy č. 1–26 tohoto usnesení, s
účinností těchto dodatků od 1. 3. 2022
2.

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

Odpovídá: Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v oblasti
sociální: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace, IČO: 75004101,
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace, IČO: 75004097, Domov pro
seniory Červenka, příspěvková organizace, IČO: 75004402, Dům seniorů
FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace, IČO: 75004381, Domov
Hrubá Voda, příspěvková organizace, IČO: 75004399, Domov seniorů POHODA
Chválkovice, IČO: 75004372, Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková
organizace, IČO: 75004259, Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb
Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 75004429, Klíč – centrum sociálních
služeb, příspěvková organizace, IČO: 70890595, Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb, příspěvková organizace, IČO: 70890871, Středisko sociální
prevence Olomouc, příspěvková organizace, IČO: 75004437, Sociální služby
pro seniory Šumperk, příspěvková organizace, IČO: 75004011, Sociální služby
Libina, příspěvková organizace, IČO: 75003988, Domov Štíty-Jedlí, příspěvková
organizace, IČO: 75004003, Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková
organizace, IČO: 75004020, Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace,
IČO: 75004054, Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace, IČO:
71197699, Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace, IČO:
71197702, Domov "Na Zámku“, příspěvková organizace, IČO: 71197737,
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace, IČO: 47921293,
Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace, IČO: 61985881,
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, IČO:
61985864, Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČO:
61985872, Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace, IČO:
61985902, Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, IČO: 61985929,
Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace, IČO: 61985911, dle
přílohy č. 1–26 tohoto usnesení, s účinností těchto dodatků od 1. 3. 2022

Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.4.
UR/41/54/2022 Příprava investiční akce „II/457 hr. s Polskem – Javorník, kř. s
I/60H“ do programu česko-polské spolupráce INTERREG Česko
– Polsko 2021–2027
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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1.

s o u h l a s í se zařazením investiční akce „II/457 hr. s Polskem – Javorník, kř.
s I/60H“ do plánu investic Olomouckého kraje na rok 2022

2.

u k l á d á předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady, Michal Zácha,
náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit zařazení investiční akce „II/457 hr. s Polskem – Javorník, kř. s I/60H“ do
plánu investic Olomouckého kraje na rok 2022

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Michal
Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 13.1.
UR/41/55/2022 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 „Zpracování plánu pro zvládání sucha a
stavu nedostatku vody Olomouckého kraje“ výsledné pořadí účastníků:
1.
GEOtest, a.s., IČO: 46344942, se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina,
627 00 Brno, nabídková cena 1 280 000,00 Kč bez DPH, zkušenost realizačního
týmu 20 bodů
2.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, se sídlem
Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, a AQUATIS a.s., IČO: 46347526, se
sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, nabídková cena 2 500 000,00 Kč
bez DPH, zkušenost realizačního týmu 40 bodů
3.
AGPOL s.r.o., IČO: 28597044, se sídlem Olomouc-Hodolany,
Jungmannova 153/12, PSČ 779 00, nabídková cena 1 813 600,00 Kč bez DPH,
zkušenost realizačního týmu 24 bodů

2.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování
plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Olomouckého kraje“, podané
účastníkem GEOtest, a.s., IČO: 46344942, se sídlem Šmahova 1244/112,
Slatina, 627 00 Brno, dle důvodové zprávy

3.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Zpracování
plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Olomouckého kraje“, mezi
Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 2 usnesení a dle přílohy č. 1
usnesení

4.

s c h v a l u j e pro veřejnou zakázku „Domov seniorů POHODA Chválkovice Evakuační výtah v pavilonu B“ výsledné pořadí účastníků:
1.
PRUMHOR, spol. s r.o., IČO: 47153903, se sídlem č.p. 824, 788 13
Rapotín, nabídková cena 6 529 177,14 Kč bez DPH
2.
Stavitelství Pospíšil s.r.o., IČO: 25844610, se sídlem Na zákopě 636/2b,
Chválkovice, 779 00 Olomouc, nabídková cena 6 789 513,61 Kč bez DPH

5.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Domov
seniorů POHODA Chválkovice - Evakuační výtah v pavilonu B“, podané
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účastníkem PRUMHOR, spol. s r.o., IČO: 47153903, se sídlem č.p. 824, 788 13
Rapotín, dle důvodové zprávy
6.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Domov seniorů
POHODA Chválkovice - Evakuační výtah v pavilonu B“, mezi Olomouckým
krajem a účastníkem dle bodu 5 usnesení a dle přílohy č. 2 usnesení

7.

r o z h o d u j e o výběru vhodné nabídky veřejné zakázky „Redakční úprava,
tisk a distribuce Měsíčníku Olomouckého kraje – II.“, podané účastníkem
Regionální vydavatelství s.r.o., IČO: 27846717, se sídlem K Žižkovu 282/9,
Vysočany, 190 00 Praha 9, nabídková cena 13 968 000,00 Kč bez DPH, dle
důvodové zprávy

8.

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Redakční
úprava, tisk a distribuce Měsíčníku Olomouckého kraje – II.“, mezi Olomouckým
krajem a účastníkem dle bodu 7 usnesení a dle přílohy č. 3 usnesení

9.

r o z h o d u j e o výběru vhodné nabídky veřejné zakázky „Pořízení dat pro
projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje“, podané účastníkem
TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 29182263,
nabídková cena 164 220 000,00 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

10.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Pořízení dat pro
projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje“, mezi Olomouckým krajem
a účastníkem dle bodu 9 usnesení a dle přílohy č. 4 usnesení

11.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 1 veřejné zakázky „Centrální nákup
kancelářského papíru – I.“, dle důvodové zprávy

12.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 2 veřejné zakázky „Centrální nákup
kancelářského papíru – I.“, dle důvodové zprávy

13.

u k l á d á u z a v ř í t po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu
zadávacích řízení smlouvy dle bodů 3, 6, 8 a 10 usnesení

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

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Ing. et
Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady; Mgr. Ivo Slavotínek, 1.
náměstek hejtmana; Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 14.1.
UR/41/56/2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e zadávací podmínky veřejných zakázek:
a)
„Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém
kraji“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
b)
„Centrální nákup kancelářského papíru 2022 – II.“ dle přílohy č. 2
důvodové zprávy

2.

j m e n u j e personální složení komisí pro otevírání nabídek a komisí pro
posouzení a hodnocení nabídek pro zakázky dle bodu 1 písm. a) a b) usnesení

3.

p o v ě ř u j e Ing. Svatavu Špalkovou k podpisu veškeré korespondence
týkající se veřejných zakázek dle bodu 1 písm. a) a b) usnesení
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4.

u k l á d á krajskému úřadu zahájit zadávací řízení na veřejné zakázky dle bodu
1 písm. a) a b) usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele
Termín: 7. 2. 2022
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Mgr. Ivo
Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 14.2.
UR/41/57/2022 Dotační program 15_01 Smart region Olomoucký kraj 2022 –
vyhlášení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s navýšením alokace dotačního programu o 2 000 000 Kč z
provozních výdajů OSR ORJ 08

2.

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

3.

s o u h l a s í s upravenými pravidly dotačního programu Olomouckého kraje
Smart region Olomoucký kraj 2022, dle příloh č. 2–7 usnesení

4.

u k l á d á předložit pravidla programu Smart region Olomoucký kraj 2022 na
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, dle bodu 3 usnesení

Odpovídá: Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: ZOK 14. 2. 2022
5.

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 14. 2. 2022
6.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit pravidla programu Smart region Olomoucký kraj 2022, dle příloh č. 2–7
usnesení

7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
uložit vyhlášení dotačního programu Smart region Olomoucký kraj 2022

8.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
uložit předložení vyhodnocení žádostí o dotaci Zastupitelstvu Olomouckého
kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s příjemci

9.

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

kraje

Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 15.1.
UR/41/58/2022 Projekty příspěvkových organizací – schválení podání projektů
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do programu ERASMUS+
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e podání projektu „Every Day is a Friday“ příspěvkové organizace
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, s celkovými náklady ve výši 952 000
Kč

2.

s c h v a l u j e podání projektu „Praxe budoucích strojařů v zahraniční firmě“
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17.
listopadu 49, s celkovými náklady ve výši 870 000 Kč

3.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, a ředitele příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49, o přijatém
usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: 7. 2. 2022
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 15.2.
UR/41/59/2022 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu
Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e poskytnutí dotace 30 žadatelům v celkovém objemu 2 906
000,00 Kč v rámci dotačního programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji dle
přílohy č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e seznam žádostí zařazených do zásobníku žádostí dle přílohy č.
3 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji s žadateli dle přílohy
č. 1 usnesení, ve znění dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 4 usnesení

4.

s o u h l a s í s poskytnutím dotace žadateli dle přílohy č. 2 usnesení

5.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji s žadatelem dle
přílohy č. 2 usnesení, ve znění dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 4
usnesení

6.

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

Odpovídá: Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: ZOK 14. 2. 2022
7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí dotace žadateli dle přílohy č. 2 usnesení, rozhodnout o
uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního
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programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji s žadatelem dle přílohy č. 2
usnesení, ve znění dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 4 usnesení
Předložil:
Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 16.1.
UR/41/60/2022 Vyhodnocení plnění aktivit v oblasti energetiky za rok 2021 a plán
činností na rok 2022
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e plán činností v oblasti energetiky na rok 2022 dle přílohy č. 1
usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit zpracování vyhodnocení plnění aktivit v
oblasti energetiky za rok 2022 a zpracování plánu činností v oblasti energetiky
na rok 2023

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: únor 2023
3.

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

Odpovídá: Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: únor 2023
Předložil:
Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 16.3.
UR/41/61/2022 Vyhodnocení plnění aktivit v oblasti podpory podnikání a
zaměstnanosti za rok 2021 a plán činností na rok 2022
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e plán akcí v oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti na rok
2022 dle přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit zpracování vyhodnocení plnění aktivit v
oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti za rok 2022 a zpracování plánu
činností v oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti na rok 2023

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: únor 2023
3.

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

Odpovídá: Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: únor 2023
Předložil:
Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 16.4.
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UR/41/62/2022 Směrnice Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého
kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e znění Směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných
zakázek Olomouckého kraje dle přílohy č. 1 usnesení nahrazující s účinností od
1. 2. 2022 Směrnici č. 4/2021 Postup pro zadávání veřejných zakázek
Olomouckého kraje

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat zaměstnance Krajského úřadu
Olomouckého kraje o schválené Směrnici č. 1/2022 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele
Termín: 7. 2. 2022
Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Bod programu: 17.1.
UR/41/63/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvám o centralizovaném zadávání
uzavřených mezi Olomouckým krajem a jeho příspěvkovými
organizacemi
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o centralizovaném
zadávání s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem
uvedenými v příloze č. 1 usnesení podle vzoru dodatku uvedeného v příloze č.
2 usnesení

2.

u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke smlouvám o centralizovaném
zadávání dle bodu 1 ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem dle přílohy č. 1 usnesení

Odpovídá: ředitel příslušné příspěvkové organizace
3.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací o
přijatém usnesení dle bodu 1 a dle bodu 2

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele
Termín: 7. 2. 2022
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 17.2.
UR/41/64/2022 Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních
náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s předloženým návrhem Pravidel pro vysílání na pracovní cesty
a poskytování cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje dle
přílohy č. 1 usnesení
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2.

u k l á d á předložit Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování
cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Bc. Jitka Keková, vedoucí personálního útvaru
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad
členů Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 1. 3. 2022

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Bod programu: 18.1.
UR/41/65/2022 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s částečným prominutím povinnosti odvodu ve výši 725 000 Kč a
prominutím penále v plné výši příjemci dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
obci Dolany

2.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová, vedoucí odboru kontroly
Termín: ZOK 14. 2. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit částečné prominutí povinnosti odvodu ve výši 725 000 Kč a prominutí
penále, uloženého příjemci dotace z rozpočtu Olomouckého kraje obci Dolany
za porušení rozpočtové kázně, dle bodu 1 usnesení

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Bod programu: 19.1.
UR/41/66/2022 Revokace usnesení č. UR/37/11/2014 ze dne 3. 4. 2014 s názvem
„Dokončení centralizace agendy porušení rozpočtové kázně
příjemci finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje“
dle bodu 3 odst. II. ("zavedení pravidla nepromíjené části
uloženého odvodu")
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r e v o k u j e usnesení č. UR/37/11/2014 ze dne 3. 4. 2014 s názvem
„Dokončení centralizace agendy porušení rozpočtové kázně příjemci finančních
prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje“ dle bodu 3 odst. II. ("zavedení
pravidla nepromíjené části uloženého odvodu")

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Bod programu: 19.2.
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UR/41/67/2022 Návrh programu, času a místa konání 8. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 14. 2. 2022
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

stanovuje
a) termín konání 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje: na pondělí 14.
2. 2022 v 10:00 hodin
b) místo konání 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje: Magistrát města
Olomouce – velký zasedací sál, Hynaisova 10, Olomouc

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit nejpozději do 3. 2. 2022 zveřejnění návrhu
programu 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ve znění dle upravené
přílohy č. 1 usnesení na úřední desce a na webových stránkách Olomouckého
kraje (Zastupitelstvo)

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: 7. 2. 2022
3.

u k l á d á předložit návrh programu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 14. 2. 2022
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 14. 2. 2022

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 20.1.

V Olomouci dne 24. 1. 2022

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana
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