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 52. schůze ROK konané dne 09-05-2022
https://www.olkraj.cz/usneseni-z-52-schuze-rok-konane-dne-09-05-2022-cl-5579.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 52. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 9. 5. 2022
UR/52/1/2022

Program 52. schůze Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e upravený program 52. schůze Rady Olomouckého kraje
konané dne 9. 5. 2022 dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.1.
UR/52/2/2022

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: 1.2.
UR/52/3/2022

Rozpracování usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze
dne 11. 4. 2022

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o rozpracování usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje
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2.

u k l á d á krajskému úřadu k usnesením č. UZ/9/17/2022, č. UZ/9/18/2022, č.
UZ/9/19/2022, č. UZ/9/20/2022, č. UZ/9/22/2022 a č. UZ/9/23/2022
–
Majetkoprávní záležitosti:
zajistit zpracování návrhů smluv o převodu nemovitostí, dodatků a dohod dle
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/17/2022 body 1.1. až 1.7.,
č. UZ/9/18/2022 body 3.3., 5.1.–5.11., č. UZ/9/19/2022 body 2.2.–2.4., č.
UZ/9/20/2022 body 1.1.–1.3., č. UZ/9/22/2022 body 2.1.–2.8., č. UZ/9/23/2022
body 1.2. a 1.3.

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 19. 9. 2022
3.

u k l á d á krajskému úřadu k usnesením č. UZ/9/16/2022, č. UZ/9/18/2022, č.
UZ/9/19/2022, č. UZ/9/21/2022, č. UZ/9/22/2022 a č. UZ/9/23/2022 –
Majetkoprávní záležitosti:
zajistit zpracování návrhů smluv o budoucích smlouvách, dodatků a dohod dle
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/16/2022 bod 1, č.
UZ/9/18/2022 body 3.1., 3.2., 4.1.–4.3., č. UZ/9/19/2022 bod 2.1., č.
UZ/9/21/2022 bod 1, č. UZ/9/22/2022 bod 2.9. a č. UZ/9/23/2022 bod 1.1.

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 19. 9. 2022
4.

u k l á d á u z a v ř í t smlouvy, dodatky a dohody dle usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/9/17/2022 body 1.1. až 1.7., č. UZ/9/18/2022 body
3.3., 5.1.–5.11., č. UZ/9/19/2022 body 2.2.–2.4., č. UZ/9/20/2022 body 1.1.–1.3.,
č. UZ/9/22/2022 body 2.1.–2.8., č. UZ/9/23/2022 body 1.2. a 1.3.

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
5.

u k l á d á u z a v ř í t smlouvy o budoucích smlouvách, dodatky a dohody dle
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/16/2022 bod 1, č.
UZ/9/18/2022 body 3.1., 3.2., 4.1.–4.3., č. UZ/9/19/2022 bod 2.1., č.
UZ/9/21/2022 bod 1, č. UZ/9/22/2022 bod 2.9. a č. UZ/9/23/2022 bod 1.1.

Odpovídá: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a
správních činností
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.3.
UR/52/4/2022

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) usnesení ze 7. jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady
Olomouckého kraje konaného dne 17. 2. 2022
b) zápis z 11. jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady
Olomouckého kraje konaného dne 10. 3. 2022
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c) zápis z 9. jednání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého
kraje konaného dne 16. 3. 2022
d) zápis z 10. jednání Komise pro informatiku a SmartRegion Rady
Olomouckého kraje konaného dne 22. 3. 2022
e) zápis z 12. jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady
Olomouckého kraje konaného dne 24. 3. 2022
f) zápis z 15. jednání Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje
konaného dne 24. 3. 2022
g) zápis z 10. jednání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého
kraje konaného dne 25. 3. 2022
h) zápis z 12. jednání Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje konaného
dne 28. 3. 2022
i) zápis ze 7. jednání Komise pro legislativu Rady Olomouckého kraje konaného
dne 30. 3. 2022
j) zápis ze 7. jednání Komise pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí
Rady Olomouckého kraje konaného dne 13. 4. 2022
k) zápis ze 13. jednání Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje konaného
dne 19. 4. 2022
Předložil:
předsedové komisí rady
Bod programu: 1.4.
UR/52/5/2022

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 6. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 8. 3. 2022
b) zápis ze 7. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 23. 3. 2022
c) zápis z 6. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 30. 3. 2022
d) zápis z 8. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 4. 4. 2022
e) zápis z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 6. 4. 2022

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 27. 6. 2022
3.

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

Předložil:
předsedové výborů zastupitelstva
Bod programu: 1.5.
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UR/52/6/2022

Personální záležitosti Komise pro kulturu a památkovou péči
Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o odstoupení Mgr. Bc. Leona Bouchala z
funkce člena Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje
ke dni 11. 2. 2022, dle důvodové zprávy

2.

j m e n u j e pana Ivana Bardoně členem Komise pro kulturu a památkovou
péči Rady Olomouckého kraje s účinností od 9. 5. 2022

3.

u k l á d á vyhotovit novému členu Komise pro kulturu a památkovou péči Rady
Olomouckého kraje jmenovací dekret

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.6.
UR/52/7/2022

Zahraniční pracovní cesta delegace z Olomouckého kraje do
partnerského regionu Reggio Emilia (Itálie)

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e účast Mgr. Ivo Slavotínka, 1. náměstka hejtmana Olomouckého
kraje, na zahraniční pracovní cestě do partnerského regionu Reggio Emilia
(Itálie) ve dnech 22.–24. 5. 2022

Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 1.7.
UR/52/8/2022

Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a
zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1 a 2 –
revokace

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/48/13/2022 ze dne 21. 3. 2022 s názvem
„Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních
vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1, 2 a 3“:
a)
bod 1 a 4, část přílohy č. 1 usnesení, a to v části příjemce č. 17 Top race
agency, z.s., IČO: 27055680 – účel použití dotace na nákup pamětních
předmětů akce pro účastníky, v části příjemce č. 20 Klub českých turistů, odbor
Klub Dobrý hospodář Olomouc, IČO: 64991865 – účel použití dotace na DPP
lektorům a průvodcům, honoráře, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 usnesení
b)
bod 2 a 4, část přílohy č. 2 usnesení, a to v části příjemce č. 12 Oddíl
korfbalu Sportovního klubu Prostějov, IČO: 22897500 – účel použití dotace na
dary, dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
příjemci dle bodu 1 usnesení, ve znění dle příloh č. 1–3 usnesení
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Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 2.1.
UR/52/9/2022

Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

u k l á d á předložit rozpočtové změny dle bodu 1 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 27. 6. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 1 usnesení

kraje

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 3.1.
UR/52/10/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022
financování oprav, investic a projektů

– splátka úvěru na

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a
projektů Komerční bance, a.s., z přijaté dotace ve výši 787 286,69 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 27. 6. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
vzít na vědomí splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a
projektů Komerční bance, a.s., z přijaté dotace ve výši 787 286,69 Kč

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 3.2.
UR/52/11/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – plnění rozpočtu k 31. 3.
2022
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 3. 2022

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
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Termín: ZOK 27. 6. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 3. 2022

kraje

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 3.3.
UR/52/12/2022 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 pozemek parc. č. 623/11 ost. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. a obci
Lazníky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX, za
kupní cenu ve výši 3 200 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 části pozemku parc. č. 2612/1 ost. pl. o celkové výměře 19 m2, dle
geometrického plánu č. 656-176/2021 ze dne 6. 2. 2022 pozemky parc. č. 2619/9
o výměře 1 m2 a parc. č. 2612/10 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Loučka, obec
Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví XXXXX za
kupní cenu ve výši 10 430 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. odprodat pozemek parc. č. 203/4 ostatní plocha o výměře 203 m2 v
katastrálním území Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČO: 65993390, za kupní cenu v celkové výši 108 900 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.4. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 124/1 ost. pl. o výměře 188 m2,
dle geometrického plánu č. 1820-123/2021 ze dne 12. 11. 2021 pozemek parc.
č. 124/54 ost. pl. o výměře 188 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví statuárního města Olomouce, IČO:
00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
1.5. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 2251/10 ost. pl. o výměře cca 77
m2 v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Uničova, IČO: 00299634. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací
smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Uničov – rekonstrukce chodníku
ulice Stromořadí“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
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1.6. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 2292/1 ost. pl. o výměře cca 1
320 m2 a parc. č. 2292/2 ost. pl. o výměře cca 2 235 m2, oba v k.ú. a obci Uničov
a část pozemku parc. č. 313 ost. pl. o výměře cca 1 390 m2 v k.ú. Nová Dědina
u Uničova, obec Uničov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Uničova, IČO: 00299634. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací
smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu „Cyklostezka Uničov – Lazce u Troubelic“,
nejpozději do 31. 12. 2032. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.7. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 3459/1 ost. pl. o výměře cca 2
601 m2 a parc. č. 3458 ost. pl. o výměře cca 106 m2, oba v k.ú. a obci Velký
Újezd z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví městyse Velký
Újezd, IČO: 00299677. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací
smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu „Chodník a stezka pro chodce a cyklisty“,
nejpozději do 31. 12. 2032. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.8. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 938 ost. pl. o výměře cca 5 280
m2 v k.ú. Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví ČR – Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234. Nejprve
bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod předmětné nemovitosti mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem
a ČR – Správou železnic, státní organizací jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“, nejpozději do 31. 12.
2035. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
1.9. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 1908/3 ost. pl. o celkové výměře
574 m2, parc. č. 1994/6 ost. pl. o celkové výměře 10 m2 a parc. č. 2006 ost. pl.
o celkové výměře 2 352 m2, dle geometrického plánu
č. 693-41/2021 ze dne 12. 5. 2021 pozemky parc. č. 1908/6 ost. pl. o výměře
429 m2, parc. č. 1908/7 ost. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1994/8 ost. pl. o
výměře 10 m2, parc. č. 2006 díly „i+k“ o výměře 275 m2, které jsou sloučeny do
pozemku parc. č. 1982 ost.pl. o celkové výměře 3 309 m2, parc. č. 2006 díl „g“
o výměře 860 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1983/1 ost. pl. o celkové
výměře 3 158 m2, parc. č. 2006 díly „a+c+e“ o výměře 781 m2, které jsou
sloučeny do pozemku parc. č. 1990/1 ost.pl. o celkové výměře 11 406 m2 a parc.
č. 2006 díl „f“ o výměře 436 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1993 ost.
pl. o celkové výměře 2 555 m2, vše v k.ú. a obci Určice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Určice, IČO: 00288870. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.10. bezúplatně převést pozemky parc. č. 450/2 ost. pl. o výměře 247 m2, parc.
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č. 450/13 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1458/63 ost. pl. o výměře 24 m2, parc.
č. 1458/64 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 1458/65 ost. pl. o výměře 91 m2, parc.
č. 1458/66 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1458/67 ost. pl. o výměře 22 m2, parc.
č. 1458/68 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 1458/69 ost. pl. o výměře 87 m2,
parc. č. 1458/70 ost. pl. o výměře 112 m2, parc. č. 1458/71 ost. pl. o výměře 181
m2, parc. č. 1458/72 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 1459/5 ost. pl. o výměře
48 m2, parc. č. 1459/6 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 1579/7 ost. pl. o výměře
84 m2 a parc. č. 1579/8 ost. pl. o výměře 144 m2, vše v k.ú. Písečná u Jeseníka,
obec Písečná, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Písečná, IČO:
00303160. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.11. bezúplatně převést stavební objekty „SO 3.111.1 Komunikace pěší u
autobusového zálivu v km 6,240“, „SO 3.111.2 Komunikace pěší u
autobusového zálivu v km 6,300“, „SO 4.111.3 Komunikace pěší v km 7,05 –
7,15 – aut. zastávka“, „SO 4.111.4 Komunikace pěší v km 7,06 – 7,08 – aut.
zastávka“, „SO 4.111.5 Komunikace pěší v km 7,12 – aut. zastávka“, „SO
4.111.8 Komunikace pěší v km 7,750 – přechod pro chodce“, „SO 4.451.1
Veřejné osvětlení přechodu v km 7,750“, vše v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec
Písečná, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Písečná, IČO:
00303160
1.12. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 859/7 ost. pl. o celkové výměře
cca 213 m2 a parc. č. 859/5 ost. pl. o výměře cca 1 056 m2, vše v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc, a dále části pozemků parc. č. 1923/3 ost. pl. o výměře cca 205
m2 a parc. č. 1923/13 ost. pl. o výměře cca 117 m2, oba v k.ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouce, IČO: 00299308. Nejprve bude uzavřena smlouva
o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod předmětných
nemovitostí mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním
městem Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov –
Olomouc“, nejpozději do 31. 12. 2035. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.13. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 859/5 ost. pl. o výměře cca 1
m2 a parc. č. 859/7 ost. pl. o celkové výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc, a dále část pozemku parc. č. 1923/13 ost. pl. o výměře cca 20
m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví ČR – Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234. Nejprve
bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod předmětných nemovitostí mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a ČR – Správou železnic, státní organizací, IČO: 70994234, jako
budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Náhrada přejezdu P6532 v
km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, nejpozději do 31. 12. 2035. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
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nemovitostí.
1.14. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 335/1 ost. pl. o celkové výměře
cca 578 m2 v k.ú. Myslechovice, obec Litovel, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví města Litovel, IČO: 00299138. Nejprve bude uzavřena smlouva o
budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Úprava návsi Myslechovice“,
nejpozději do 31. 12. 2032. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.15. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 303/1 ost. pl. o výměře 14 m2,
dle geometrického plánu č. 412-96/2021 ze dne 3. 8. 2021 pozemek parc. č.
303/7 o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Krčmaň z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Krčmaň, IČO: 00575640. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.16. bezúplatně převést části pozemků parc. č. 1030/1 ost. pl. o výměře 80 m2
a parc. č. 1030/10 ost. pl. o výměře 1 579 m2, dle geometrického plánu č. 63296a/2021 ze dne 4. 8. 2021 pozemky parc. č. 1030/53 o výměře 80 m2 a parc.
č. 1030/54 o výměře 1 579 m2 v k.ú. a obci Majetín z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Majetín, IČO: 00299197. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.17. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 557/1 ost. pl. o výměře 136 m2,
dle geometrického plánu č. 379-141/2021 ze dne 2. 12. 2021 pozemek parc. č.
557/5 o výměře 136 m2 v k.ú. a obci Citov z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Citov, IČO: 00301116. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit zveřejnění záměrů Olomouckého kraje dle
bodů 1.1.–1.17. návrhu na usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 6. 6. 2022
3.

u k l á d á krajskému úřadu informovat žadatele (nabyvatele) o přijatých
záměrech Olomouckého kraje dle bodů 1.1.–1.17. návrhu na usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 6. 6. 2022
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.1.

-9-

UR/52/13/2022 Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

schvaluje
1.1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti na části pozemků parc. č. 2219 ost. pl. a parc. č. 2237/1 ost. pl. v
k.ú. a obci Mohelnice, spočívajícího v právu umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy (zemního kabelového vedení VN a optické infrastruktury) a
v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami,
údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, mezi Olomouckým
krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do jednoho roku
ode dne ukončení stavebních prací na stavbě „Mohelnice – 1. máje, sport. hala,
Město VNk“, nejpozději do 31. 12. 2032. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem,
minimálně ve výši 8 200 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH.
Součástí smlouvy budou příslušná ustanovení o právu provést uvedenou stavbu.
Budoucí oprávněný uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv
odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí.
1.2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti na částech pozemků parc. č. 738 vodní plocha, parc. č. 741/1 vodní
plocha, parc. č. st. 261 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 260 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Oplocany, obec Oplocany, a části
pozemku parc. č. 980 ostatní plocha v katastrálním území Polkovice, obec
Polkovice, spočívající v povinnosti povinného strpět na předmětných pozemcích
stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov – Stavba č. 3, extravilán Tovačov místní část
Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“ a umožnit oprávněnému (jeho
zaměstnancům, popř. pověřeným osobám) vstup a vjezd na předmětné
pozemky za účelem provádění údržby a oprav stavby „II/435 kř. II/367 – Tovačov
– Stavba č. 3, extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany –
Polkovice“ mezi Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným ze služebnosti
a Povodím Moravy, s.p., IČO: 70890013, jako budoucím povinným ze
služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena
do 90 dnů po zaměření stavby a vypracování geometrického plánu, ale
nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou náhradu zjištěnou podle cenových předpisů účinných v
době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (v současné době zákon č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), a to
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku (nájemného). Roční užitek
ze služebnosti bude stanoven jako součin jednotkového nájemného dle cenové
mapy nájemného pozemků budoucího povinného platné pro kalendářní rok, v
němž bude smlouva o zřízení služebnosti uzavírána a rozsahu služebnosti dle
geometrického plánu, včetně příslušného ochranného pásma (a to i když v
geometrickém plánu nebylo zahrnuto). Minimální výše jednorázové náhrady za
zřízení služebnosti činí 5 000 Kč. K úhradě za zřízení služebnosti bude
připočtena příslušná sazba DPH. Služebnost bude zřízena po dobu životnosti
stavby „II/435 kř. II/367 – Tovačov – Stavba č. 3, extravilán Tovačov místní část
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Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“. Olomoucký kraj uhradí veškeré
náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících služebnosti do
katastru nemovitostí. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění
Olomouckého kraje provést stavbu.
1.3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 13 trvalý travní porost a parc. č. 220 ost. pl., oba v k.ú. Penčice,
obec Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 248-319/2021 ze dne 25. 8.
2021, spočívajícího v právu zřídit a provozovat na předmětných pozemcích
plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení, vybudovaného v rámci stavby „II/436
Přerov – Doloplazy – kř. II/437 – Přeložka STL plynovodu PE-100 dn 63, číslo
stavby 8800084173“, mezi statutárním městem Přerov, IČO: 00301825, jako
povinným z věcného břemene, společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, jako
oprávněným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000
Kč navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Olomoucký kraj uhradí úhradu
za zřízení věcného břemene a veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí.
1.4. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části
pozemku parc. č. 471 vodní plocha v k.ú. Penčice, obec Přerov, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 248-319/2021 ze dne 25. 8. 2021, spočívajícího v právu
zřídit a provozovat na předmětném pozemku plynárenské zařízení a v právu
vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení, vybudovaného v rámci stavby „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437 –
Přeložka STL plynovodu PE-100 dn 63, číslo stavby 8800084173“, mezi
Povodím Moravy, s.p., IČO: 70890013, jako povinným z věcného břemene,
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, jako oprávněným z věcného
břemene a Olomouckým krajem jako investorem. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 5 000 Kč navýšenou o
příslušnou platnou sazbu DPH. Oprávněný uhradí úhradu za zřízení věcného
břemene a Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného
břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí.
1.5. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 503/1 ost. pl. a parc. č. 518 ost. pl., oba v k.ú. Penčice, obec
Přerov, v rozsahu dle geometrického plánu č. 248-319/2021 ze dne 25. 8. 2021,
spočívajícího v právu zřídit a provozovat na předmětných pozemcích
plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení, vybudovaného v rámci stavby „II/436
Přerov – Doloplazy – kř. II/437 – Přeložka STL plynovodu PE-100 dn 63, číslo
stavby 8800084173“, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného
břemene a společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, jako oprávněným z
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč navýšenou o příslušnou platnou sazbu
DPH. Oprávněný uhradí úhradu za zřízení věcného břemene a Olomoucký kraj
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uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního
poplatku k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.
1.6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části
pozemku parc. č. 1781/1 v k.ú. a obci Šternberk v rozsahu dle geometrického
plánu č. 5005-175/2021 ze dne 12. 10. 2021, ve vlastnictví města Šternberk,
spočívajícího v právu zřídit a provozovat na dotčeném pozemku teplovodní
potrubí a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a
mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení
mezi Olomouckým krajem jako oprávněným z věcného břemene a městem
Šternberk, IČO: 00299529, jako povinným z věcného břemene. Věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Oprávněný uhradí veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k
návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.7. uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností k nově
vznikajícím pozemkům dle geometrického plánu č. 882-8/2021 ze dne 22. 1.
2021 se jedná o pozemky parc. č. 495/11 ost. pl. o výměře 83 m2 a parc. č.
495/13 ost. pl. o výměře 120 m2, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc, ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, spočívajících v právu umístění a provozování
vodovodního a kanalizačního řadu na nově vzniklém pozemku parc. č. 495/11
ost. pl. v k.ú. Povel a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu
dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti
se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním
těchto zařízení a dále v právu umístění a provozování kanalizačního řadu na
nově vzniklém pozemku parc. č. 495/13 ost. pl. v k.ú. Povel a v právu vstupovat
a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na
předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami,
změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem jako
povinným z věcných břemen a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308,
jako oprávněným z věcných břemen. Věcná břemena budou zřízena na dobu
neurčitou a bezúplatně. Společnost Marzio, s.r.o., IČO: 27167232, jako investor
stavby uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcných břemen včetně
správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.8. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k (na) části
pozemku parc. č. 254/1 ost. pl. v k.ú. a obci Litovel v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem č. 2917-692/2021 ze dne 30. 9. 2021, spočívajícího v
právu umístění a provozování distribuční soustavy „IZ-12-8002264 Litovel.OLK,
Opletalova 114810,kN“ a v právu vstupovat a vjíždět dopravními a
mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti s
provozováním, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto
zařízení, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, jako oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu ve výši 1 710 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Veškeré
náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k
návrhu na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí
uhradí oprávněný.
1.9. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části
pozemků parc. č. 645/1 ost. pl. a parc. č. 648/9 ost. pl. v k.ú. a obci Stavenice,
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spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování plynovodu a v právu
vstupovat a vjíždět na předmětné části pozemků v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním tohoto zařízení,
a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 175-8/2020 ze dne 11. 8. 2020 mezi
Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a Svazkem obcí
Třeština, Stavenice a Police, IČO: 70930244, jako oprávněným z věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu existence
inženýrské sítě. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené
se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad
práva do katastru nemovitostí.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.2.
UR/52/14/2022 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
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 27. 6. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej částí
pozemku parc. č. 1906/1 ost. pl. o celkové výměře 105 m2, dle geometrického
plánu č. 5262-16/2021 ze dne 23. 8. 2021 pozemky parc. č. 1906/3 ost. pl. o
výměře 57 m2 a parc. č. 1906/4 ost. pl. o výměře 48 m2 v k.ú. a obci Hranice
mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společností Vzdělávací
středisko Hranice, s.r.o., IČO: 04697308, jako budoucím kupujícím za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínky, že budoucí kupující
vlastním nákladem vybuduje nové oplocení s pevným základem mezi odděleným
pozemkem a zbývajícím areálem Střední průmyslové školy Hranice. V případě,
že příjem z odprodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané
hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba nového oplocení kolaudována,
nejpozději však do 31. 12. 2023. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem nemovitostí včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.3.
UR/52/15/2022 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
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Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 27. 6. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 435/1 ost. pl. o výměře cca 222 m2 v k.ú. Skalička
u Hranic, obec Skalička, mezi obcí Skalička, IČO: 00301949, jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „Domov Větrný Mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“
kolaudována za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna stavbou
ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí
darovací smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje
provést výše jmenovanou stavbu.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, panem XXXXX, jako budoucím prodávajícím
na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 435/5 ostatní plocha o výměře cca
50 m2 v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička, za kupní cenu ve výši odpovídající
ceně obvyklé (tržní), stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle
právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádné kupní
smlouvy, minimálně však ve výši 70 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude
uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude
stavba „Domov Větrný Mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“ kolaudována za
podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna stavbou ve vlastnictví
Olomouckého kraje. 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.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a společností Skalagro, a.s., IČO: 25338978, jako
budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 582/1
vodní plocha o výměře cca 113 m2 a parc. č. 436/7 ostatní plocha o výměře cca
136 m2, oba v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička, za kupní cenu ve výši
odpovídající ceně obvyklé (tržní), stanovené znaleckým posudkem
zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době
uzavření řádné kupní smlouvy, minimálně však ve výši 70 Kč/m2. Řádná kupní
smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „Domov Větrný Mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“
kolaudována za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna stavbou
ve vlastnictví Olomouckého kraje. 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.
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 283/73 ost. pl. o výměře cca 181 m2 v k.ú. Leština
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u Zábřeha, obec Leština, mezi obcí Leština, IČO: 00302881, jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude stavba „II/370 Leština - Hrabišín“ kolaudována, za podmínky, že
pozemek nebo jeho části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého
kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací
smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě budou
rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou
stavbu.
2.5. odkoupení části pozemku parc. č. 1432/1 trvalý travní porost o výměře 129
m2, dle geometrického plánu č. 218-184/2020 ze dne 16. 10. 2020 pozemek
parc. č. 1432/3 ost. pl. o výměře 129 m2 v k.ú. Chrastice, obec Staré Město, z
vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a. s., IČO: 60793015, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 12 900 Kč. Nabyvatel uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení:
3.1. částí pozemků parc. č. 226 orná půda o výměře cca 9 m2 a parc. č. 283/68
ost. pl. o výměře cca 112 m2, oba v k.ú. Leština u Zábřeha, obec Leština, mezi
vlastníkem, XXXXX,
3.2. ideální 1/2 částí pozemků parc. č. 219 orná půda o výměře cca 7 m2 a parc.
č. 283/72 ost. pl. o výměře cca 190 m2, oba v k.ú. Leština u Zábřeha, obec
Leština, mezi vlastníkem, XXXXX,
3.3. ideální 1/2 částí pozemků parc. č. 219 orná půda o výměře cca 7 m2 a parc.
č. 283/72 ost. pl. o výměře cca 190 m2, oba v k.ú. Leština u Zábřeha, obec
Leština, mezi vlastníkem, XXXXX,
3.4. části pozemku parc. č. 283/71 ost. pl. o výměře cca 166 m2 v k.ú. Leština u
Zábřeha, obec Leština, mezi vlastníky, manželi XXXXX,
3.5. části pozemku parc. č. 283/69 ost. pl. o výměře cca 110 m2 v k.ú. Leština u
Zábřeha, obec Leština, mezi vlastníky, manželi XXXXX,
3.6. části pozemku parc. č. 406/3 orná půda o výměře cca 6 m2 v k.ú. Leština u
Zábřeha, obec Leština, mezi TJ Sokol Lesnice, z.s., IČO: 43961282,
3.7. části pozemku parc. č. 412/1 trvalý travní porost výměře cca 19 m2 v k.ú.
Leština u Zábřeha, obec Leština, mezi vlastníkem, XXXXX,
3.8. části pozemku parc. č. 206 orná půda o výměře cca 4 m2 v k.ú. Leština u
Zábřeha, obec Leština, mezi Dubickou zemědělskou a.s., IČO: 25833774,
3.9. části pozemku parc. č. 245 orná půda výměře cca 12 m2 v k.ú. Leština u
Zábřeha, obec Leština, mezi vlastníkem, XXXXX,
3.10. částí pozemků parc. č. 239 orná půda o výměře cca 6 m2 a parc. č. 283/70
ost. pl. o výměře cca 113 m2, oba v k.ú. Leština u Zábřeha, obec Leština, mezi
vlastníkem, XXXXX,
jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím.
Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/370 Leština - Hrabišín“
kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny
silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena bude sjednána
ve výši 90 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením
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kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích kupních smlouvách bude
rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou
stavbu.
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
souhlasit s neuplatněním předkupního práva Olomouckého kraje k pozemkům
parc. č. 3801 orná půda a parc. č. 3849 orná půda, oba ve vlastnictví společnosti
Zemědělská půda, a.s., parc. č. 3802 orná půda a parc. č. 3805 orná půda, oba
ve vlastnictví XXXXX, parc. č. 3803 orná půda ve vlastnictví XXXXX, parc. č.
3804 orná půda v podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX a paní XXXXX, parc.
č. 3806 orná půda ve vlastnictví paní XXXXX, parc. č. 3807 orná půda ve
vlastnictví paní XXXXX, parc. č. 3815 orná půda v podílovém spoluvlastnictví
pana XXXXX, pana XXXXX, pana XXXXX a pana XXXXX, parc. č. 3816 orná
půda v podílovém spoluvlastnictví paní XXXXX a společnosti Zemědělské Lány,
a.s., parc. č. 3817 orná půda ve vlastnictví společnosti Zemědělské Lány, a.s.,
parc. č. 3818 orná půda ve vlastnictví paní XXXXX, parc. č. 3819 orná půda v
podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX, paní XXXXX, pana XXXXX a paní
XXXXX, parc. č. 3834 orná půda v podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX a
společnosti Zemědělské Lány, a.s., parc. č. 3833 orná půda v podílovém
spoluvlastnictví pana XXXXX a společnosti Zemědělské Lány, a.s., parc. č. 3846
orná půda ve vlastnictví paní XXXXX, parc. č. 3847 orná půda ve vlastnictví pana
XXXXX, parc. č. 3848 orná půda ve vlastnictví XXXXX, parc. č. 3852 ost. pl. ve
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, parc. č. 3828 ost. pl., parc. č. 2976/1 ost. pl., parc.
č. 2976/2 ost. pl., parc. č. 3850 ost. pl., parc. č. 3851 ost. pl., parc. č. 3842 ost.
pl., parc. č. 3853 ost. pl., vše ve vlastnictví společnosti Českomoravský štěrk,
a.s., vše v k.ú. a obci Tovačov

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.4.
UR/52/16/2022 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 27. 6. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 113/7 ost. pl. o celkové výměře
23 m2, dle geometrického plánu č. 1401-519/2021 ze dne 18. 10. 2021 pozemky
parc. č. 113/9 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 113/10 ost. pl. o výměře 15 m2 v
k.ú. a obci Loštice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Loštice, IČO:
00302945. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
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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. 753/6 ost. pl. o výměře cca 170 m2 v k.ú. Střelice
u Litovle, obec Uničov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
městem Uničovem, IČO: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Řádná
darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu „Střelice propojení cyklostezky“. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod dešťové kanalizace realizované jako „SO 302 –
Dešťová kanalizace D1“, „SO 303 – Dešťová kanalizace D2“ a „SO 304 –
Dešťová kanalizace D3“, dále obrubníků a dělících ostrůvků realizovaných jako
„Obrubníky u SO 101, SO 102, SO 103“ a „Obrubníky, obrubníkové knoflíky,
zámková dlažba u SO 101, SO 102, SO 103, SO 104“, vše vybudované v rámci
investiční akce „II/444 Šternberk - průtah“ za podmínek dle přílohy č. 1 návrhu
usnesení, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Šternberk, IČO:
00299529
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 683 ost. pl. o výměře cca 590 m2 a parc. č. 684/1
ost. pl. o výměře cca 1 m2, oba v k.ú. a obci Zámrsky mezi Olomouckým krajem
jako budoucím dárcem a obcí Zámrsky, IČO: 00600881, jako budoucím
obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu chodníku v obci. 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 přeložky vodovodního řadu vybudované v rámci
stavebního objektu „SO 301 Přeložka vodovodního řadu – okružní křižovatka“ a
přeložky vodovodního řadu vybudované v rámci stavebního objektu „SO 302
Přeložka vodovodního řadu – cyklistická stezka“ jako součást investiční akce
„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČO: 49451723
2.6. bezúplatný převod napojení nové cyklistické lávky přes silnici II/366 na
stávající cyklostezku Prostějov – Smržice vybudované v rámci stavebního
objektu „SO 107 Osa cyklistická stezka“, nové cyklistické lávky vybudované v
rámci stavebního objektu „SO 202 Cyklistická lávka přes silnici II/366“ a osvětlení
cyklistické lávky a cyklostezky Prostějov – Smržice vybudované v rámci
stavebního objektu „SO 407 Veřejné osvětlení cyklostezky“ jako součást
investiční akce „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Prostějov, IČO: 00288659
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.5.
UR/52/17/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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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 27. 6. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 1420/13 ost. pl. o celkové
výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 1683-669/2020 ze dne 3. 11. 2020
pozemek parc. č. 1420/13 díl „b“ o výměře 23 m2 a pozemek parc. č. 1420/13
díl „c“ o výměře 3 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1406/1 ost. pl. o
výměře 20 338 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního
města Olomouce, IČO: 00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 540/32 ostatní plocha o výměře
23 m2, dle geometrického plánu č. 1574-277-b/2021 díl „a“ o výměře 23 m2,
který se slučuje do pozemku parc. č. 540/2 ostatní plocha o výměře 6 028 m2,
části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 8 m2, dle geometrického
plánu č. 1574-277-b/2021 díl „b“ o výměře 8 m2, který se slučuje do pozemku
parc. č. 540/43 ostatní plocha o výměře 26 m2, části pozemku parc. č. 470/3
ostatní plocha o výměře 214 m2, dle geometrického plánu č. 1574-277-b/2021
díl „c“ o výměře 214 m2, který se slučuje do pozemku parc. č. 540/42 ostatní
plocha o výměře 289 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, vše z vlastnictví
statutárního města Olomouc, IČO: 00299308, 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.
2.3. bezúplatné nabytí části pozemků parc. č. 210/3 lesní pozemek o výměře
75 m2, parc. č. 222/7 orná půda o výměře 21 m2, parc. č. 298/1 travní p. o
výměře 86 m2 a parc. č. 298/3 travní p. o výměře 14 m2, dle geometrického
plánu č. 239-53/2021 ze dne 21. 12. 2021 pozemky parc. č. 210/18 o výměře 75
m2, parc. č. 222/17 o výměře 21 m2, parc. č. 298/6 o výměře 86 m2 a parc. č.
298/7 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Lhotka u Přerova, obec Lhotka, vše z vlastnictví
obce Lhotka, IČO: 00636339, 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 spoluvlastnického podílu (id. 2/20) k pozemku parc. č.
1538/32 ost. pl. o výměře 221 m2 v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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2.5. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2982/25 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú.
a obci Bludov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek
stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2608/2 ost. pl. o výměře 143 m2 v
k.ú. a obci Rapotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek
stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č.
935/11 ost. pl. o výměře 63 m2 v k.ú. a obci Luká z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.6.
UR/52/18/2022 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 27. 6. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
revokovat usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/25/2015, bod
2.2., ze dne 24. 4. 2015 ve věci majetkoprávního vypořádání nemovitostí mezi
obcí Rozstání a Olomouckým krajem z důvodu obnovy katastrálního operátu a
změny rozsahu převáděných nemovitostí

3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
3.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1888/7 ost. pl. o výměře 108 m2,
parc. č. 1888/8 ost. pl. o výměře 34 m2, parc. č. 1888/9 ost. pl. o výměře 204
m2, parc. č. 1888/10 ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 1888/11 ost. pl. o výměře
131 m2, parc. č. 1888/12 ost. pl. o výměře 363 m2, parc. č. 1888/13 ost. pl. o
výměře 437 m2, parc. č. 1888/14 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 1888/15 ost.
pl. o výměře 73 m2, parc. č. 1888/16 ost. pl. o výměře 71 m2 a parc. č. 1888/17
ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. Rozstání pod Kojálem, obec Rozstání, vše z
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vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Rozstání, IČO: 00288721.
Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 279/27 ost. pl. o výměře 7 m2, parc.
č. 1889/3 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 2018/70 ost. pl. o výměře 143 m2,
vše v k.ú. Rozstání pod Kojálem, obec Rozstání, vše z vlastnictví obce Rozstání,
IČO: 00288721, 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.
3.3. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1549/1 ost. pl. o výměře 66 m2
a parc. č. 1648 ost. pl. o výměře 73 m2, dle geometrického plánu
č. 214-216/2020 ze dne 4. 2. 2021 pozemky parc. č. 1549/4 vodní plocha o
výměře 66 m2 a parc. č. 1648/4 vodní plocha o výměře 73 m2, vše v k.ú. Vysoké
Žibřidovice, obec Hanušovice, a části pozemku parc. č. 2012/3 ost. pl. o výměře
214 m2, dle geometrického plánu č. 218-184/2020 ze dne 16. 10. 2020 pozemek
parc. č. 2012/13 vodní plocha o výměře 214 m2, vše v k.ú. Chrastice, obec Staré
Město, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Povodí
Moravy, s.p., IČO: 70890013. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 910 vodní plocha o celkové
výměře 1 179 m2, dle geometrického plánu č. 171-198/2020 ze dne 16. 11. 2020
pozemky parc. č. 910/2 ost. pl. o výměře 405 m2, parc. č. 910/3 ost. pl. o výměře
165 m2, parc. č. 910/4 ost. pl. o výměře 604 m2 a parc. č. 910/5 ost. pl. o výměře
5 m2, vše v k.ú. Žleb, obec Hanušovice, a částí pozemků parc. č. 1645/1 vodní
plocha o celkové výměře 801 m2 a parc. č. 1645/2 vodní plocha o výměře 83
m2, dle geometrického plánu
č. 214-216/2020 ze dne 4. 2. 2021 pozemky parc. č. 1645/4 ost. pl. o výměře
302 m2, parc. č. 1645/5 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 1645/6 ost. pl. o výměře
7 m2, parc. č. 1645/7 ost. pl. o výměře 168 m2, parc. č. 1645/8 ost. pl. o výměře
128 m2, parc. č. 1645/9 ost. pl. o výměře 179 m2 a parc. č. 1645/3 ost. pl. o
výměře 83 m2, vše v k.ú. Vysoké Žibřidovice, obec Hanušovice, částí pozemku
parc. č. 2043/2 vodní plocha o celkové výměře 321 m2, dle geometrického plánu
č. 218-184/2020 ze dne 16. 10. 2020 pozemky parc. č. 2043/3 ost. pl. o výměře
312 m2, parc. č. 2043/5 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 2043/6 ost. pl. o výměře
1 m2, vše v k.ú. Chrastice, obec Staré Město, a částí pozemku parc. č. 3386
vodní plocha o celkové výměře 36 m2, dle geometrického plánu č. 1061245/2020 ze dne 17. 9. 2021 pozemky parc. č. 3386/2 ost. pl. o výměře 32 m2 a
parc. č. 3386/3 ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k.ú. Staré Město pod Králickým
Sněžníkem, obec Staré Město, z vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p., IČO:
70890013, 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.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.7.
UR/52/19/2022 Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
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Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

souhlasí
1.1. s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č.
103704-000-00 ze dne 31. 3. 2016, uzavřené mezi Střední školou
polytechnickou, Olomouc, Rooseveltova 79, jako pronajímatelem a společností
T-Mobile Czech Republic a.s., jako nájemcem, jehož obsahem je umístění
mikrotrubiček s optickými kabely do stávajících tras telekomunikační sítě s cílem
rozšíření – zkapacitnění stávajících optických tras společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s., vedených v budově č.p. 472, objekt k bydlení, která je součástí
pozemku parc. č. st. 475 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední školy
polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79. Ostatní ustanovení dodatku budou
sjednána v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace.
1.2. s umístěním sídla firmy Apis Innovation s.r.o., v budově č.p. 995, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 1179 zast. pl. a nádvoří v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, na adrese tř. 17. listopadu 995/49, 779 00
Olomouc, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední
průmyslové školy strojírenské Olomouc

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.8.
UR/52/20/2022 Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého
kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s fyzickou likvidací neupotřebitelného movitého majetku
Olomouckého kraje – dataprojektoru PLUS U2-870, inventární číslo A 6066, v
hospodaření Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31, IČO: 49589679. Příspěvková organizace
provede fyzickou likvidaci majetku prostřednictvím odborné osoby, která zajistí
ekologickou likvidaci.

2.

s o u h l a s í s odprodejem vozidla Škoda Octavia kombi, RZ: 2M2 8250, VIN:
MBGE61Z352073617, inventární číslo 94, z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického
centra Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a, IČO: 60338911, do
vlastnictví třetí osoby za cenu nejvyšší nabídky. Odprodej vozidla zajistí a
provede příspěvková organizace.

3.

s o u h l a s í s přijetím peněžního daru 2 000 Kč od města Litovel, IČO:
00299138, jako dárce do vlastnictví Klíče – centra sociálních služeb,
příspěvkové organizace, IČO: 70890595, na provoz příspěvkové organizace

4.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 6. 6. 2022
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Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.9.
UR/52/21/2022 Nařízení Olomouckého kraje o stanovení maximálních cen
jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého
kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o vydání Nařízení Olomouckého kraje, kterým se stanovují
maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční
osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1
usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit vyhlášení nařízení dle bodu 1 usnesení ve
Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků v termínu do 17. 5.
2022

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Bod programu: 5.1.
UR/52/22/2022 Financování příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e zapojení finančních prostředků ve výši 495 433,79 Kč z
finančního vypořádání neinvestičních příspěvků na dopravní obslužnost od
Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje do rezervy
na dopravní obslužnost (UZ 137) k financování nedoplatků u dopravní
obslužnosti za předchozí kalendářní rok

2.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

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 27. 6. 2022
4.

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

kraje

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 5.2.
UR/52/23/2022 Uzavření dodatků smluv s autobusovým dopravcem ARRIVA
autobusy a.s., po valorizacích

- 22 -

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e ceny dopravního výkonu veřejné linkové dopravy (Kč/km) pro
rok 2022 dle přílohy č. 1 usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření dodatků ke smlouvám o veřejných službách v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje z důvodu valorizace ceny a upřesnění rozsahu dopravního
výkonu na rok 2022 a změny osob oprávněných jednat za objednatele s
dopravcem:
- ARRIVA autobusy a.s., IČO: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, č.
ú. 19-5248640207/0100, pro oblast Hranicko, Přerovsko S a Lipnicko,
Olomoucko SV, Prostějovsko SZ, Litovelsko, Mohelnicko, Zábřežsko,
Šumpersko J, Šumpersko S, Jesenicko,
dle vzorového dodatku uvedeného v příloze č. 2 usnesení

3.

u k l á d á příspěvkové organizaci Koordinátor Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje uzavřít dodatky dle bodu 2 usnesení

Odpovídá: ředitelka příspěvkové organizace
Realizuje: příspěvková organizace dle usnesení
Termín: 20. 6. 2022
Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 6.1.
UR/52/24/2022 Dotační program 06_05_Program na podporu handicapovaných
sportovců v Olomouckém kraji v roce 2022 – revokace
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/49/29/2022 ze dne 4. 4. 2022 s názvem
„Dotační program 06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v
Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení“ bod 1 a 2, část přílohy č. 1
usnesení, a to v části příjemce č. 12 Atletický klub Olomouc z.s., IČO: 41031369
– účel použití dotace na odměny trenérů, asistentů a rozhodčích, a v části
příjemce č. 20 Handicap Sport Club Havířov, z.s., IČO: 01260596 – účel použití
dotace na mzdy trenérů, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v
dotačním programu „06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v
Olomouckém kraji v roce 2022“, dle přílohy č. 2 a 3 tohoto usnesení, ve znění
vzorových veřejnoprávních smluv schválených na schůzi Rady Olomouckého
kraje dne 22. 11. 2021 usnesením č. UR/36/46/2021 dle upraveného účelu
použití dotace

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.1.
UR/52/25/2022 Financování příspěvkových organizací v oblasti kultury
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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1.

s c h v a l u j e Vlastivědnému muzeu Jesenicka, příspěvkové organizaci,
navýšení finančních prostředků v celkové výši 79 204,00 Kč na zvýšené náklady
v rámci investiční akce stavební úpravy WC a rozvodu teplé vody

2.

s c h v a l u j e Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvkové organizaci, navýšení
finančních prostředků ve výši 600 000,00 Kč na pořízení protipožárních dveří na
Galerii Špalíček

3.

s c h v a l u j e Vědecké knihovně v Olomouci navýšení finančních prostředků
ve výši 240 000,00 Kč na výměnu výtahového řídícího rozvaděče včetně celé
elektroinstalace

4.

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

5.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: 23. 5. 2022
6.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 4 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 27. 6. 2022
7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 4 usnesení

kraje

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 8.1.
UR/52/26/2022 Žádost Vědecké knihovny v Olomouci o souhlas zřizovatele s
podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu Nadace ČEZ
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e Vědecké knihovně v Olomouci, příspěvkové organizaci, podání
žádosti o finanční podporu z rozpočtu Nadace ČEZ a přijetí nadačního příspěvku
na vydání publikace „Nikdy to nevzdám! Životní zápasy právníka Františka
Doležela (1900–1972)“ a stejnojmenné doprovodné výstavy do svého vlastnictví

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace dle
bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 8.2.
UR/52/27/2022 Projekt „Vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a
restaurování sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci“
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Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

bere
na
v ě d o m í žádost Vlastivědného muzea v Olomouci o
dofinancování projektu „Vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a
restaurování sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci“ finančními prostředky z
rozpočtu Olomouckého kraje v celkové výši 26 994 336,34 Kč

2.

s c h v a l u j e Vlastivědnému muzeu v Olomouci poskytnutí finančních
prostředků v celkové výši 13 410 505,57 Kč na dofinancování projektu
„Vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a restaurování sbírek
Vlastivědného muzea v Olomouci“ v členění na investiční prostředky ve výši 8
509 346,22 Kč a neinvestiční prostředky ve výši 4 901 159,35 Kč

3.

s c h v a l u j e Vlastivědnému muzeu v Olomouci poskytnutí finančních
prostředků ve výši 12 856 756,04 Kč na úhradu jistiny revolvingového úvěru
poskytnutého příspěvkové organizaci Komerční bankou, a.s.

4.

s c h v a l u j e Vlastivědnému muzeu v Olomouci navýšení investičního
příspěvku ve výši 727 074,73 Kč na kofinancování projektu „Vybudování
přírodovědné expozice a digitalizace a restaurování sbírek Vlastivědného muzea
v Olomouci“

5.

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

6.

u k l á d á krajskému úřadu
příspěvkové organizace

informovat

o

přijatém

usnesení

ředitele

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: 23. 5. 2022
7.

u k l á d á příspěvkové organizaci Vlastivědné muzeum v Olomouci neprodleně
uhradit revolvingový úvěr poskytnutý příspěvkové organizaci Komerční bankou,
a.s.

Odpovídá: ředitel příslušné příspěvkové organizace
Realizuje: příspěvková organizace dle usnesení
Termín: 23. 5. 2022
8.

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 27. 6. 2022
9.

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

kraje

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 8.3.
UR/52/28/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu
„Fond
na
podporu
výstavby
a
obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
2021“ mezi Olomouckým krajem a obcí Velká Kraš
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Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2021/03112/OŽPZ/DSM ze dne 9. 8. 2021 na akci „Kanalizace – Velká
Kraš“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, z dotačního titulu č. 1
„Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových
čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako
poskytovatelem a příjemcem obcí Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká
Kraš, IČO: 00635855, ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Realizuje: Ing. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Termín: ZOK 27. 6. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2021/03112/OŽPZ/DSM ze dne 9. 8. 2021 na akci „Kanalizace – Velká Kraš“
z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, z dotačního titulu č. 1
„Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových
čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako
poskytovatelem a příjemcem obcí Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká
Kraš, IČO: 00635855, ve znění uvedením v příloze č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Bod programu: 9.1.
UR/52/29/2022 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu
„Intenzifikace zpětného odběru odpadních elektrozařízení v
Olomouckém kraji“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na
projektu „Intenzifikace zpětného odběru odpadních elektrozařízení v
Olomouckém kraji“ mezi Olomouckým krajem a firmou ELEKTROWIN a.s., se
sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 27257843, dle přílohy č. 1
usnesení

2.

s c h v a l u j e rozsah plnění Projektu Intenzifikace zpětného odběru
odpadního elektrozařízení v Olomouckém kraji v roce 2022 dle přílohy č. 2
usnesení

Předložil:
Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Bod programu: 9.2.
UR/52/30/2022 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým
krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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1.

s c h v a l u j e výjimky z naplněnosti tříd ve středních školách zřizovaných
Olomouckým krajem dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 usnesení s účinností
od 9. 5. 2022

2.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.1.
UR/52/31/2022 Rejstřík škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého
kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení u Střední
zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820, s účinností od 1. 9. 2022, a to zvýšení
cílové kapacity školy ze 400 na 450 žáků

2.

s c h v a l u j e provedení změn v rejstříku škol a školských zařízení u Střední
školy, Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín, s
účinností od 1. 9. 2022, a to a) výmaz místa poskytovaných školských služeb –
pracoviště speciálně pedagogického centra na adrese Tomkova 411/42, Hejčín,
779 00, dle přílohy č. 1 usnesení, b) zápis místa poskytovaného vzdělávání –
pracoviště mateřské školy na adrese Gorazdovo nám. 64/1, Klášterní Hradisko,
779 00 Olomouc, c) zápis místa poskytovaných školských služeb školní jídelny
– výdejny na adrese Gorazdovo nám. 64/1, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

3.

s c h v a l u j e provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení u
Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra
Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a, s účinností od 1. 9. 2022, a
to zápis nového místa poskytovaných školských služeb – pracoviště speciálně
pedagogického centra na adrese Tomkova 411/42, Hejčín, 779 00 Olomouc, dle
přílohy č. 1 usnesení

4.

s c h v a l u j e provedení změn v rejstříku škol a školských zařízení u Základní
školy a Mateřské školy logopedické Olomouc, s účinností od 1. 9. 2022, a to a)
výmaz místa poskytovaného vzdělávání – odloučeného pracoviště firemní
mateřské školy na adrese Gorazdovo nám. 64/1, Klášterní Hradisko, 779 00
Olomouc, b) výmaz místa poskytovaných školských služeb školní jídelny –
výdejny na adrese Gorazdovo nám. 64/1, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

5.

s c h v a l u j e provedení změn v rejstříku škol a školských zařízení u Domu
dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov, s účinností od nejbližšího možného termínu,
a to zápis dalších míst poskytovaného vzdělávání na adresách a) Gymnazijní
257, 783 91 Uničov, b) Šumvaldská 220, 783 86 Dlouhá Loučka, c) č. p. 548,
788 05 Libina

6.

n e s o u h l a s í s provedením změny v rejstříku škol a školských zařízení u
Střediska volného času Kroužky pro děti ČR, s účinností od 1. 9. 2022, a to zápis
dalších míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školského
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zařízení pro zájmové vzdělávání Středisko volného času Kroužky pro děti ČR,
se sídlem Obchodní 329, 251 01 Čestlice, na adresách: Základní škola a
Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace, Hněvotín 250, 783 47
Hněvotín, Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice, Náves Svobody 41,
příspěvková organizace, Náves Svobody 41, 772 00 Olomouc, Základní škola
Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace, Olomoucká 116, 783 61
Hlubočky, Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace,
Dolní 78, 783 13 Štěpánov, Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod
Lipami 210, 783 14 Bohuňovice, Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace, U školy 1, 783 34 Skrbeň, Základní škola a Mateřská
škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace, Zolova 2/4,
Slavonín, 783 01 Olomouc, Základní škola a mateřská škola Horka nad
Moravou, příspěvková organizace, Lidická 9, 783 35 Horka nad Moravou,
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková
organizace, Holečkova 10, 779 00 Olomouc, Fakultní základní škola a Mateřská
škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace, Rooseveltova 165/103,
Nové Sady, 779 00 Olomouc, Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46,
příspěvková organizace, Těšetice 148, 783 46 Těšetice, Fakultní základní škola
dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková
organizace, Rožňavská 21, 779 00 Olomouc, Fakultní základní škola Olomouc,
Hálkova 4, příspěvková organizace, Hálkova 4, 772 00 Olomouc, Základní škola
a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace, Řezníčkova
1, 772 00 Olomouc, Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková
organizace, Heyrovského 33, 779 00 Olomouc, Masarykova základní škola a
mateřská škola Velká Bystřice, 8. května 67, 783 53 Velká Bystřice, Základní
škola a Mateřská škola Křelov-Břuchotín, příspěvková organizace, Lipové
náměstí 18, 783 36 Křelov, Základní škola a mateřská škola Daskabát,
příspěvková organizace, Daskabát 72, 772 00 Daskabát, Základní škola a
mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace, Drahanovice 44, 783 43
Drahanovice, Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov,
sídliště Svobody 24/79, 796 01 Prostějov
7.

s o u h l a s í s provedením změn v rejstříku škol a školských zařízení u
Základní školy a mateřské školy Sluníčko s.r.o., s účinností bezodkladnou, a to
zvýšení cílové kapacity základní školy z původních 182 na 200 žáků, zvýšení
cílové kapacity oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola ze 182 na 200 žáků a
zvýšení cílové kapacity školní družiny ze 150 na 170 žáků

8.

u k l á d á krajskému úřadu administrativně zajistit změny v rejstříku škol a
školských zařízení dle bodu 1 až 7 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 6. 6. 2022
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.2.
UR/52/32/2022 Financování příspěvkových organizací z oblasti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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1.

s c h v a l u j e příspěvkové organizaci Střední škola gastronomie, farmářství a
služeb Jeseník dofinancování projektu „Pracoviště Horní Heřmanice –
modernizace strojního vybavení odborného výcviku“ v maximální výši 661
702,21 Kč

2.

s c h v a l u j e příspěvkové organizaci Střední škola gastronomie, farmářství a
služeb Jeseník navýšení investičního příspěvku v maximální výši 361 702,21 Kč
z rezervy na investice na dofinancování projektu „Pracoviště Horní Heřmanice –
modernizace strojního vybavení odborného výcviku“

3.

v y d á v á s o u h l a s pro rok 2022 organizaci Střední škola gastronomie,
farmářství a služeb Jeseník s převodem finančních prostředků z rezervního
fondu do fondu investic organizace maximálně ve výši 300 000,00 Kč na
dofinancování projektu „Pracoviště Horní Heřmanice – modernizace strojního
vybavení odborného výcviku“

4.

s c h v a l u j e čerpání fondu investic organizaci Střední škola gastronomie,
farmářství a služeb Jeseník v maximální výši 300 000,00 Kč na dofinancování
projektu „Pracoviště Horní Heřmanice – modernizace strojního vybavení
odborného výcviku“

5.

v y d á v á s o u h l a s Střední škole gastronomie, farmářství a služeb
Jeseník s uzavřením smlouvy o úvěru na částku 1 230 494,79 Kč s Komerční
bankou, a.s.

6.

z m o c ň u j e PhDr. Silvii Pernicovou, ředitelku Střední školy gastronomie,
farmářství a služeb Jeseník k uzavření smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou,
a.s., a Střední školou gastronomie, farmářství a služeb Jeseník

7.

s c h v a l u j e plán oprav a investic u příspěvkových organizací Olomouckého
kraje na rok 2022 včetně použití prostředků fondu investic dle přílohy č. 1
usnesení

8.

v y d á v á s o u h l a s pro rok 2022 s převodem finančních prostředků z
rezervního fondu do fondu investic vybraným příspěvkovým organizacím dle
důvodové zprávy

9.

s c h v a l u j e převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na
příspěvek na provoz mzdové náklady organizaci Gymnázium, Zábřeh, náměstí
Osvobození 20, ve výši 1 859,00 Kč

10.

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: 23. 5. 2022
11.

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

12.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 11 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 27. 6. 2022
13.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 11 usnesení
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kraje

Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.3.
UR/52/33/2022 Personální záležitosti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s pokračováním ve výkonu funkcí
příspěvkových organizací dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

ředitelů

školských

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele školských příspěvkových
organizací dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 23. 5. 2022
3.

b e r e n a v ě d o m í písemné vzdání se RNDr. Petra Konečného
vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy technické a obchodní,
Olomouc, Kosinova 4, ke dni 31. 7. 2023 dle důvodové zprávy

Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.4.
UR/52/34/2022 Zelená škola Olomouckého kraje ve školním roce 2021/2022 –
vyhlášení veřejného příslibu
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e vyhlášení veřejného příslibu v rámci realizace ocenění Zelená
škola Olomouckého kraje ve školním roce 2021/2022 dle důvodové zprávy a
přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu administrativně zajistit vyhlášení veřejného příslibu
dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.5.
UR/52/35/2022 Talent Olomouckého kraje 2022 – vyhlášení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e vyhlášení veřejného příslibu v rámci realizace ocenění Talent
Olomouckého kraje 2022 dle přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu administrativně zajistit vyhlášení veřejného příslibu
dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 23. 5. 2022
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Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.6.
UR/52/36/2022 Finanční zabezpečení soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s přidělením částky 271 000 Kč z rezervy Rady Olomouckého
kraje do rozpočtu Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého
kraje dle důvodové zprávy

2.

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

3.

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 27. 6. 2022
4.

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

kraje

Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.7.
UR/52/37/2022 Informace o realizaci protidrogové politiky v Olomouckém kraji v
roce 2021
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v
Olomouckém kraji v roce 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.1.
UR/52/38/2022 Dotační program Olomouckého kraje 10_01_Program na
podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2022, dotační
titul 10_01_01 – vyhodnocení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í informaci o žádostech vyloučených z dalšího
posuzování pro nesplnění podmínek dotačního titulu 10_01_01_Podpora
zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel dle přílohy č. 2
usnesení

2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací krácených na základě počtu dosažených
bodů příjemcům v dotačním titulu 10_01_01_Podpora zdravotně-preventivních
aktivit pro všechny skupiny obyvatel dle přílohy č. 1 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci v dotačním titulu 10_01_01_Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro
všechny skupiny obyvatel dle přílohy č. 1 usnesení, ve znění dle vzorových
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veřejnoprávních smluv schválených na schůzi Rady Olomouckého kraje dne 6.
12. 2021 usnesením č. UR/37/50/2021
4.

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

5.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 4 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 27. 6. 2022
6.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 4 usnesení

kraje

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.2.
UR/52/39/2022 Změna závazných ukazatelů zdravotnických příspěvkových
organizací
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e navýšení závazného ukazatele průměrného přepočteného
počtu pracovníků o 8 pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci

2.

s c h v a l u j e změnu závazného ukazatele limitu mzdových prostředků pro
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvkovou organizaci, Dětské centrum
Ostrůvek, příspěvkovou organizaci, a Zdravotnickou záchrannou službu
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 1 usnesení

3.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.3.
UR/52/40/2022 Nominace zástupců zřizovatele pro
zdravotnických příspěvkových organizací

veřejné

zakázky

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e zástupce Olomouckého kraje jako členy a náhradníky do
komise pro hodnocení nabídek pro veřejné zakázky Odborného léčebného
ústavu Paseka, příspěvkové organizace, a Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
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Termín: 23. 5. 2022
Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.4.
UR/52/41/2022 Zpráva o činnosti rad pro kontrolu hospodaření zdravotnických
příspěvkových organizací za rok 2021
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í zprávy o činnosti rad pro kontrolu hospodaření
zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2021 dle důvodové zprávy

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.5.
UR/52/42/2022 Výroční zprávy zdravotnických příspěvkových organizací za rok
2021
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

bere
na
v ě d o m í výroční zprávy o činnosti zdravotnických
příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem za rok 2021, dle
příloh č. 1 až 3 usnesení

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.6.
UR/52/43/2022 Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro Zdravotnickou
záchrannou službu Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizaci
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s tím, že Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, IČO: 00849103, podá žádost o dotaci v Dotačním
programu pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění
provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České
republice

2.

s o u h l a s í s přijetím dotace ze státního rozpočtu ve výši 100 %

3.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.7.
UR/52/44/2022 Vyhodnocení kontroly činnosti příspěvkové organizace v oblasti
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sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

bere
na
v ě d o m í vyhodnocení provedené kontroly činnosti v
příspěvkové organizaci v sociální oblasti Domov Štíty-Jedlí, příspěvková
organizace

2.

u k l á d á příspěvkové organizaci Domov Štíty-Jedlí naplnit opatření k nápravě
dle upravené přílohy usnesení a ve lhůtě do 1. 9. 2022 podat Radě Olomouckého
kraje cestou Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje zprávu
o způsobu realizace opatření k nápravě

Odpovídá: ředitel příslušné příspěvkové organizace
Realizuje: příspěvková organizace dle usnesení
Termín: 19. 9. 2022
3.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit administrativně naplnění opatření dle bodu
2 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:

Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana; Ing. Lubomír Baláš,
ředitel
Bod programu: 12.1.
UR/52/45/2022 Smlouva o společně poskytnutých službách při výrobě pořadu
„Plné hnízdo“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o společně poskytnutých službách při výrobě
pořadu mezi Českou televizí a Olomouckým krajem dle přílohy č. 1 usnesení

2.

u k l á d á p o d e p s a t Smlouvu o společně poskytnutých službách při
výrobě pořadu mezi Českou televizí a Olomouckým krajem, dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.2.
UR/52/46/2022 Financování příspěvkových organizací v oblasti sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 1 268 000,00 Kč, na
nákup zařízení a vybavení pro RD Rybníček v Litovli

2.

s c h v a l u j e navýšení závazného ukazatele pro Domov u Třebůvky Loštice,
příspěvkové organizaci, o 1,00 úvazek sociální pracovnice (přepočet na alikvótní
díl 0,67 úvazku – od 1. 5. 2022) a k tomu odpovídající limit mzdových prostředků
ve výši 259 000 Kč
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3.

s c h v a l u j e navýšení závazného ukazatele pro Domov pro seniory
Jesenec, příspěvkové organizaci, o 2,00 úvazky pracovníků přímé péče
(přepočet na alikvótní díl 1,17 úvazku – od 1. 6. 2022) a k tomu odpovídající limit
mzdových prostředků ve výši 521 000 Kč

4.

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

5.

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: 23. 5. 2022
6.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 4 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 27. 6. 2022
7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 4 usnesení

kraje

Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.3.
UR/52/47/2022 Změna plánu oprav a investic příspěvkových organizací v oblasti
sociální 2022
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e změnu plánu oprav a investic pro Domov seniorů POHODA
Chválkovice, příspěvkovou organizaci, na rok 2022 včetně použití prostředků
fondu investic dle přílohy č. 1 usnesení

2.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.4.
UR/52/48/2022 08_01_Dotační program pro sociální oblast 2022 – vyhodnocení
– revokace
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/48/45/2022, ze dne 21. 3. 2022, bod č. 4 a
5, v rámci dotačního titulu 08_01_03_Podpora aktivit směřujících k sociálnímu
začleňování na účel a ve výši dle přílohy č. 3 usnesení, a to v části příjemce č.
23 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 101/7, 779 00 Olomouc, IČO:
61984680
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2.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotace ve výši 12 400 Kč z rozpočtu Olomouckého
kraje příjemci Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 101/7, 779 00
Olomouc, IČO: 61984680, na projekt Dobrovolníci ve Spolku Trend vozíčkářů
Olomouc, s účelem použití dotace na: mzdové výdaje koordinátora dobrovolníků,
spotřební materiál, kancelářské potřeby, školení, telefonní služby, výpisy z
rejstříku trestů FO, lékařské prohlídky, v rámci dotačního titulu
08_01_03_Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování, dle přílohy
usnesení č. 1

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Olomouckého kraje s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění
vzorových veřejnoprávních smluv schválených usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/7/76/2021 ze dne 13. 12. 2021

Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.5.
UR/52/49/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Dům dětí a
mládeže Olomouc – realizace energeticky úsporných opatření
budovy Janského 1“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Dům dětí a mládeže Olomouc – realizace energeticky úsporných opatření
budovy Janského 1“ ze dne 30. 11. 2021 mezi Olomouckým krajem a
společností PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem Rapotín, č. p. 824, PSČ 788 13,
IČO: 47153903. Předmětem dodatku č. 1 je změna poddodavatele,
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část technické kvalifikace. Změna
smlouvy nemá vliv na celkovou cenu díla.

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 13.1.
UR/52/50/2022 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě „Vědecká knihovna Olomouc –
stavební úpravy objektu Červeného kostela – interiérové
vybavení“, Část 1) Nábytek a zařízení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě „Vědecká knihovna
Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela – interiérové vybavení
Část 1) Nábytek a zařízení“ ze dne 7. 4. 2022 mezi Olomouckým krajem a
společností Prosto interiér s.r.o., se sídlem Němčany, č.p. 307, PSČ 684 01,
IČO: 03171906. Dodatkem č. 1 bude změněn rozsah předmětu plnění, konkrétně
dojde k odpočtu dodávky 183 m knih ve foyer a k odpočtu dodávky 17 m knih v
knihovně u šatny. Kupní cena se sníží o 320 000 Kč bez DPH, celková kupní
cena po uzavření dodatku č. 1 bude činit 2 987 190 Kč bez DPH.

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Bc. Jan
Žůrek, člen rady
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Bod programu: 13.2.
UR/52/51/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Transformace
příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních
služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních
služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“ ze dne 1. 11. 2021
mezi Olomouckým krajem a společností PRUMHOR, spol. s r.o., se sídlem č.p.
824, 788 13 Rapotín, IČO: 47153903. Dodatkem č. 1 bude změněn předmět díla,
konkrétně dojde k doplnění 52,343 m3 podsypu štěrkodrti pod základovou desku
a zatrubnění 30 m vodoteče. Cena díla se zvýší o 141 811,51 Kč bez DPH,
celková cena díla po uzavření dodatku č. 1 bude činit 22 513 469,91 Kč bez
DPH.

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Mgr. Ivo
Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 13.3.
UR/52/52/2022 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě „Muzeum Komenského Přerov –
Rekonstrukce budovy ORNIS – vybavení výstavních sálů nového
objektu AV technikou a osvětlením“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na akci „Muzeum
Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – vybavení výstavních sálů
nového objektu AV technikou a osvětlením“ ze dne 14. 1. 2022 mezi
Olomouckým krajem a společností AQ audio studio s.r.o., se sídlem Severní
452, 784 01 Červenka, IČO: 29388082. Dodatkem č. 1 bude změněn předmět
plnění smlouvy, konkrétně dojde v důsledku záměny podhledu z hliníkových
lamel za akustický podhled k jinému uchycení nosného a napájecího systému
reflektorových svítidel. Současně dochází k doplnění tohoto systému o příčný
směr z důvodu větší variability uchycení svítidel. Kupní cena se zvýší o 34
779,26 Kč bez DPH, celková kupní cena po uzavření dodatku č. 1 bude činit 1
824 870,26 Kč bez DPH.

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Bc. Jan
Žůrek, člen rady
Bod programu: 13.4.
UR/52/53/2022 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Muzeum
Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS“ ze dne 22. 10.
2020 mezi Olomouckým krajem a společností PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.,
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se sídlem Podvalí 629, Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín, IČO: 25896873.
Dodatkem č. 4 bude změněn předmět díla, konkrétně dojde k doplnění
oddáleného tlačítka WC ZTP, k odpočtu dodávky a montáže promítacího plátna,
k odpočtu společné televizní antény, ke změnám a doplnění hydroizolace
objektu, k opravě stávající dešťové kanalizace, k záměně kotevních nosných
prvků Isokorb a k provizornímu připojení vytápění a rozvodů vody nové budovy.
Dále bude provedena záměna povrchové úpravy v místnostech 106, 206, 207 a
208, záměna povrchu schodiště do 2. NP, záměna materiálu a změna rozsahu
dělící příčky mezi etapami, záměna systému EZS a úprava rozvaděčů vyvolaná
snížením hlavního jističe objektu. Cena díla se zvýší o 869 864,46 Kč bez DPH,
celková cena díla po uzavření dodatku č. 4 bude činit 80 638 624,57 Kč bez
DPH. Dále dodatkem č. 4 dojde k prodloužení termínu dokončení I. etapy nové
přístavby o 31 dnů, tj. do 9. 6. 2022.
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Bc. Jan
Žůrek, člen rady
Bod programu: 13.5.
UR/52/54/2022 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Silnice II/366
Prostějov – přeložka silnice“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ ze dne 8. 7. 2019 mezi Olomouckým
krajem a společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158
00 Praha 5, IČO: 60838744, a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem U
Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924 (jako
„Společnost II/366 – STRABAG – EUROVIA). Dodatkem č. 6 bude změněn
rozsah předmětu smlouvy o dílo, konkrétně dojde k odpočtu poplatku za uložení
53,935 t nebezpečného odpadu na řízené skládce a bude proveden přípočet
poplatku za uložení 53,935 t odpadu asfaltového bez dehtu. Cena díla se po
provedení změn sníží o 32 770,91 Kč bez DPH, celková cena díla po uzavření
dodatku č. 6 bude činit 303 138 255,93 Kč bez DPH.

Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 13.6.
UR/52/55/2022 Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a
následném vypořádání projektu „Moravská stezka“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci
a následném vypořádání projektu „Moravská stezka“ mezi Olomouckým krajem
a obcí Moravičany, se sídlem Moravičany 67, 789 82 Moravičany, IČO:
00303046, obcí Palonín, se sídlem Palonín 17, 789 83 Loštice, IČO: 00303127,
a obcí Bílá Lhota, se sídlem Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín, IČO: 00298662.
Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při
přípravě, realizaci a následném vypořádání projektu „Moravská stezka“ pro úsek
12.4 Mitrovice – Nové Mlýny – stará cesta. Smlouva bude uzavřena na dobu
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určitou – do okamžiku předání částí cyklostezky dle katastrálního území obcím
do jejich výlučného vlastnictví.
Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 13.7.
UR/52/56/2022 Vyhodnocení zadávacích řízení na realizace veřejných zakázek
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í vyloučení z veřejné zakázky „Základní škola Uničov,
Šternberská 35 - rekonstrukce střechy a půdní vestavba“ – II., účastníka
FACTORY 2014 a.s., IČO: 03161846, se sídlem Palackého 824/28, 784 01
Litovel, v souladu s § 48 odst. 7 zákona, jelikož je akciovou společností a nemá
vydány výlučně zaknihované akcie

2.

s c h v a l u j e pro veřejnou zakázku „Základní škola Uničov, Šternberská 35 rekonstrukce střechy a půdní vestavba“ – II., výsledné pořadí účastníků:
1.
„Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro ZŠ Uničov,
Šternberská 35“: VHH stavební a obchodní s.r.o., IČO: 28597168, se sídlem
Olomouc-Povel, Mišákova 468/41, PSČ 779 00, a VHH THERMONT s.r.o., IČO:
25878778, se sídlem Mišákova 468/41, Povel, nabídková cena 9 949 800,00 Kč
bez DPH
2.
Stavitelství Pospíšil s.r.o., IČO: 25844610, se sídlem Na zákopě 636/2b,
Chválkovice, 779 00 Olomouc, nabídková cena 10 528 286,00 Kč bez DPH

3.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Základní
škola Uničov, Šternberská 35 - rekonstrukce střechy a půdní vestavba“ – II.,
podané účastníkem „Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro ZŠ
Uničov, Šternberská 35“: VHH stavební a obchodní s.r.o., IČO: 28597168, se
sídlem Olomouc-Povel, Mišákova 468/41, PSČ 779 00, a VHH THERMONT
s.r.o., IČO: 25878778, se sídlem Mišákova 468/41, Povel, dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Základní škola
Uničov, Šternberská 35 - rekonstrukce střechy a půdní vestavba“ – II., mezi
Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 3 usnesení a dle přílohy č. 1
usnesení

5.

s c h v a l u j e pro veřejnou zakázku „Transformace příspěvkové organizace
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - V. etapa - novostavba RD Medlov
– Králová“, výsledné pořadí účastníků:
1.
„Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro RD Medlov-Králová“:
VHH stavební a obchodní s.r.o., IČO: 28597168, se sídlem Olomouc-Povel,
Mišákova 468/41, PSČ 779 00, a VHH THERMONT s.r.o., IČO: 25878778, se
sídlem Mišákova 468/41, Povel, nabídková cena 25 839 210,00 Kč bez DPH
2.
Provádění staveb Olomouc, a.s., IČO: 25385551, se sídlem tř.
Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc, nabídková cena 37 220 234,00
Kč bez DPH

6.

rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních
služeb - V. etapa - novostavba RD Medlov – Králová“, podané účastníkem
„Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro RD Medlov-Králová“: VHH
stavební a obchodní s.r.o., IČO: 28597168, se sídlem Olomouc-Povel, Mišákova
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468/41, PSČ 779 00, a VHH THERMONT s.r.o., IČO: 25878778, se sídlem
Mišákova 468/41, Povel, dle důvodové zprávy
7.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Transformace
příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - V.etapa
- novostavba RD Medlov – Králová“, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle
bodu 6 usnesení a dle přílohy č. 2 usnesení

8.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 1 veřejné zakázky PPP a SPC Olomouckého
kraje – „Nákup sad testových diagnostických materiálů“, z důvodu, že zadavatel
ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel pro tuto část veřejné zakázky žádnou
nabídku, dle důvodové zprávy

9.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 2 veřejné zakázky PPP a SPC Olomouckého
kraje – „Nákup sad testových diagnostických materiálů“, z důvodu, že zadavatel
ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel pro tuto část veřejné zakázky žádnou
nabídku, dle důvodové zprávy

10.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 3 veřejné zakázky PPP a SPC Olomouckého
kraje – „Nákup sad testových diagnostických materiálů“, z důvodu, že zadavatel
ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel pro tuto část veřejné zakázky žádnou
nabídku, dle důvodové zprávy

11.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 4 veřejné zakázky PPP a SPC Olomouckého
kraje – „Nákup sad testových diagnostických materiálů“, z důvodu, že zadavatel
ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel pro tuto část veřejné zakázky žádnou
nabídku, dle důvodové zprávy

12.

b e r e n a v ě d o m í vyloučení z ČÁSTI 5 veřejné zakázky „Hospodaření
se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého
kraje IV.“, účastníka Benpra servis s.r.o., IČO: 05249643, se sídlem Zmola
141/25, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín, s nabídkovou cenou 1 137
427,60 Kč bez DPH, v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona, jelikož nabídka
obsahovala veškeré dokumenty ČÁSTI 4 veřejné zakázky

13.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 5 veřejné zakázky „Hospodaření se
srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje
IV.“, v souladu s § 127 odst. 1 zákona, jelikož není žádný účastník zadávacího
řízení

14.

u k l á d á u z a v ř í t po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu
zadávacího řízení smlouvy dle bodů 4 a 7 usnesení

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

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Mgr. Ivo
Slavotínek, 1. náměstek hejtmana; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.,
uvolněný člen rady
Bod programu: 14.1.
UR/52/57/2022 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:
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a)
„Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 - Rekonstrukce
rozvodů areálu dílen praktické výuky“, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
b)
„Centrální nákup pečovatelských lůžek 2022“, 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

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: 6. 6. 2022
5.

s c h v a l u j e zadávací podmínky na základě uzavřené Smlouvy o
centralizovaném zadávání na zajišťování produktů VMware mezi Olomouckým
krajem a Ministerstvem vnitra České republiky

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 14.2.
UR/52/58/2022 Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. –
výzva 02 – úprava alokace
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e úpravu dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém
kraji III. – výzva 02 dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 15.1.
UR/52/59/2022 Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. –
dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/46/49/2022, bod 1 a 2, ze dne 7. 3. 2022, a
to v části příjemců: 2296 Ludmila Simonová se zdůvodněním dle přílohy č. 1
usnesení

2.

s c h v a l u j e předměty 19 dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III., uvedených v
příloze č. 2 usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III., s příjemci dle
přílohy č. 1 a 2 usnesení, ve znění dle vzorového dodatku uvedeného v příloze
č. 3 usnesení

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
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Bod programu: 15.2.
UR/52/60/2022 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu
Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. – výzva 02
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/37/63/2021, bod 2 a 5, ze dne 6. 12. 2021, a
to v části žadatele: 158 Ladislav Kaman se zdůvodněním dle přílohy č. 1
usnesení

2.

s c h v a l u j e poskytnutí dotace 1 příjemci v celkovém objemu 127 500,00 Kč
v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. – výzva 02
dle přílohy č. 2 usnesení

3.

s c h v a l u j e poskytnutí dotace 5 příjemcům v celkovém objemu 592 500,00
Kč v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. – výzva
02 dle přílohy č. 3 usnesení

4.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. – výzva 02 s
příjemci dle přílohy č. 1 a 3 usnesení, ve znění dle vzorové smlouvy uvedené v
příloze č. 4 usnesení

5.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. – výzva 02 s
příjemcem dle přílohy č. 2 usnesení, ve znění dle vzorové smlouvy uvedené v
příloze č. 5 usnesení

Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 15.3.
UR/52/61/2022 Projekt příspěvkové organizace – schválení podání projektu do
programu ERASMUS+
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e podání projektu „Erasmus+ v odborném vzdělávání“
příspěvkové organizace Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11, s
celkovými náklady ve výši 552 936,75 Kč

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11, o přijatém usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: 23. 5. 2022
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 15.4.
UR/52/62/2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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1.

s o u h l a s í se zněním Změnového Rozhodnutí č. 1 k projektu „Digitální
technická mapa Olomouckého kraje“ dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Ing. Jan
Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 15.5.
UR/52/63/2022 Podpora přípravy energeticky úsporných projektů z programu
ELENA
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e seznam navržených objektů dle přílohy č. 3 usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření Smlouvy o poskytování poradenství v oblasti
energetických služeb se zaručeným výsledkem ve znění dle přílohy č. 1
usnesení a přílohy č. 2 usnesení

3.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit podání Žádosti o poradenství včetně
technických příloh

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: 20. 6. 2022
Předložil:
Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 16.1.
UR/52/64/2022 Rámcová pravidla pro rozhodování o prominutí nebo částečném
prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e Rámcová pravidla pro rozhodování o prominutí nebo
částečném prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Bod programu: 17.1.
UR/52/65/2022 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s úplným prominutím povinnosti odvodu ve výši 5 000 Kč a
prominutím penále v plné výši příjemci dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
Stopy paměti z.s.

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 27. 6. 2022
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3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit úplné prominutí povinnosti odvodu ve výši 5 000 Kč a prominutí penále,
uloženého příjemci dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Stopy paměti z.s., za
porušení rozpočtové kázně, dle bodu 1 usnesení

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Bod programu: 17.2.

V Olomouci dne 9. 5. 2022

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana
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