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 56. schůze ROK konané dne 20-06-2022
https://www.olkraj.cz/usneseni-z-56-schuze-rok-konane-dne-20-06-2022-cl-5582.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 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 6. 2022

UR/56/1/2022

Program 56. schůze Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e předložený program 56. schůze Rady Olomouckého kraje
konané dne 20. 6. 2022 dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.1.
UR/56/2/2022

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 termíny plnění usnesení dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.2.
UR/56/3/2022

Zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje:
a) zápis z 11. jednání Komise pro informatiku a SmartRegion Rady
Olomouckého kraje konaného dne 26. 4. 2022
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b) zápis z 16. jednání Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje
konaného dne 16. 5. 2022
c) zápis ze 13. jednání Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady
Olomouckého kraje konaného dne 20. 5. 2022
d) zápis ze 14. jednání Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje konaného
dne 30. 5. 2022
e) zápis z 9. jednání Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Rady
Olomouckého kraje konaného dne 2. 6. 2022
f) zápis ze 17. jednání Komise pro mládež a sport Rady Olomouckého kraje
konaného dne 7. 6. 2022
Předložil:
předsedové komisí rady
Bod programu: 1.3.
UR/56/4/2022

Zápis z jednání komise Rady Olomouckého kraje – Komise pro
prevenci kriminality a drogových závislostí

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 10. jednání Komise pro prevenci kriminality a
drogových závislostí Rady Olomouckého kraje konaného dne 2. 6. 2022

Předložil:
předseda komise rady
Bod programu: 1.3.1.
UR/56/5/2022

Žádost obce Bohuňovice o finanční pomoc

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s nevyhověním žádosti obce Bohuňovice, IČO: 00298697, o
finanční pomoc s úhradou výdajů na opravu hasičské cisternové automobilové
stříkačky

2.

u k l á d á předložit materiál Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 27. 6. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
nevyhovět žádosti obce Bohuňovice, IČO: 00298697, o finanční pomoc s
úhradou výdajů na opravu hasičské cisternové automobilové stříkačky

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 1.4.
UR/56/6/2022

Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje –
Výbor pro regionální rozvoj

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í zápis z 9. zasedání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje, předkládaný předsedou výboru
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2.

u k l á d á krajskému úřadu administrativně zajistit předložení zápisu 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 zápis ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Předložil:
předseda výboru zastupitelstva
Bod programu: 1.5.
UR/56/7/2022

Vyhodnocení návštěvnosti Olomouckého kraje v roce 2021

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í předložené vyhodnocení návštěvnosti Olomouckého
kraje za rok 2021

Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 2.1.
UR/56/8/2022

Zahraniční pracovní cesta delegace z Olomouckého kraje do
Záhřebu (Chorvatsko)

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e účast Ing. Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje, na
zahraniční pracovní cestě do Chorvatska ve dnech 6.–8. 7. 2022

Předložil:

Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast
vnějších vztahů a cestovního ruchu
Bod programu: 2.2.
UR/56/9/2022

Dotační programy Olomouckého kraje – aktualizace Vzorových
pravidel dotačního programu Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

souhlasí
se zněním Vzorových pravidel
Olomouckého kraje dle přílohy č. 1 usnesení

dotačního

programu

2.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, Ing. Michal Obrusník,
člen rady
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 27. 6. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit znění Vzorových pravidel dotačního programu Olomouckého kraje
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4.

u k l á d á předložit Radě Olomouckého kraje Seznam předpokládaných
dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2023

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, Mgr. Ivo Slavotínek, 1.
náměstek hejtmana, Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana, Ing. Jan Šafařík,
MBA, náměstek hejtmana, Michal Zácha, náměstek hejtmana, Ing. Zdeňka
Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady, Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný
člen rady, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady, Bc. Jan Žůrek, člen rady,
Ing. Bc. Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů
a cestovního ruchu
Realizuje: vedoucí administrujících odborů
Termín: 5. 9. 2022
Předložil:

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje; Ing. Michal
Obrusník, člen rady
Bod programu: 3.1.
UR/56/10/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

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

3.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 27. 6. 2022
4.

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

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.1.
UR/56/11/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

bere na vědomí
Olomouckého kraje

poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.2.
UR/56/12/2022 Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na
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financování oprav, investic a projektů
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 27. 6. 2022
3.

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

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 4.3.
UR/56/13/2022 Majetkoprávní záležitosti – záměry Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

u k l á d á předložit část materiálu, týkajícího se bodu 2 usnesení, 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 26. 9. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemku parc. č. 412 zast. pl. o výměře cca 1 000 m2, jehož
součástí je stavba Mohelnice, č.p. 434, obč. vyb., pozemku parc. č. 408 zast. pl.
o výměře 252 m2, jehož součástí je stavba Mohelnice, č.p. 801, rod. dům,
pozemků parc. č. 407 zahrada o výměře 219 m2, parc. č. 405 zahrada o výměře
239 m2, parc. č. 402/2 ostatní plocha o výměře 209 m2, parc. č. 411 zahrada o
výměře 234 m2 a parc. č. 410 zahrada o výměře 133 m2, vše v k.ú. a obci
Mohelnice, vše mezi městem Mohelnice, IČO: 00303038, jako budoucím dárcem
a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným, za podmínek dle přílohy č.
1 návrhu usnesení

3.

s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje:
3.1. bezúplatně převést pozemek parc. č. 453 zast. pl. o výměře 480 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické a
Obchodní akademie Mohelnice do vlastnictví města Mohelnice, IČO: 00303038,
za podmínek dle přílohy č. 1 návrhu usnesení. Nejprve bude uzavřena smlouva
o budoucí darovací smlouvě, která bude uzavřena současně se smlouvou o
budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod nemovitostí – části
pozemku parc. č. 412 zast. pl. o výměře cca 1 000 m2, jehož součástí je stavba
Mohelnice, č.p. 434, obč. vyb., pozemku parc. č. 408 zast. pl. o výměře 252 m2,
jehož součástí je stavba Mohelnice, č.p. 801, rod. dům, pozemků parc. č. 407
zahrada o výměře 219 m2, parc. č. 405 zahrada o výměře 239 m2, parc. č. 402/2
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ostatní plocha o výměře 209 m2, parc. č. 411 zahrada o výměře 234 m2 a parc.
č. 410 zahrada o výměře 133 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví města
Mohelnice, IČO: 00303038, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4.
3.2. odprodat části pozemků parc. č. 5132 ost. pl. o výměře cca 14 m2 a parc. č.
5143 ost. pl. o výměře cca 16 m2, oba v k.ú. a obci Kostelec na Hané, z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace do vlastnictví ČR – Správy železnic, státní organizace,
IČO: 70994234, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. V případě, že
příjem z odprodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané
hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej
předmětných nemovitostí mezi Olomouckým krajem jako budoucím
prodávajícím a ČR – Správou železnic, státní organizací, IČO: 70994234, jako
budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku od
vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Výstavba PZS (P6548) v km 5,450 TÚ
Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách“, 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.
3.3. odprodat část pozemku parc. č. 2032/5 ost. pl. o výměře 8 508 m2, dle
geometrického plánu č. 572-4/2022 ze dne 24. 2. 2022 pozemek parc. č.
2032/18 o výměře 8 508 m2 v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, obec Dolní
Újezd, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX za
kupní cenu ve výši 340 050 Kč dle splátkového kalendáře. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. bezúplatně převést pozemky parc. č. 404/8 ost. pl. o výměře 22 m2, parc. č.
404/9 ost. pl. o výměře 64 m2, parc. č. 404/11 ost. pl. o výměře 47 m2, parc. č.
404/12 ost. pl. o výměře 59 m2 a parc. č. 404/13 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v
k. ú. Doubravice nad Moravou, obec Moravičany, z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Moravičany, IČO: 00303046. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitostí včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. bezúplatně převést pozemek parc. č. 1232/13 ost. pl. o výměře 854 m2 v
k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Ruda nad Moravou, IČO: 00303313. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1333/1 ost. pl. o celkové výměře
271 m2, dle geometrického plánu č. 935-574/2014 ze dne 26. 11. 2014 pozemek
parc. č. 1333/1 díl „b“ o výměře 10 m2, který je sloučen do pozemku parc. č.
1184/4 ost. pl. o celkové výměře 10 297 m2, pozemek parc. č. 1333/1 díly „a+e“
o výměře 131 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1333/4 ost. pl. o
celkové výměře 162 m2, pozemky parc. č. 1333/2 ost. pl. o výměře 61 m2, parc.
č. 1333/3 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 1333/5 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc.
č. 1333/6 ost. pl. o výměře 22 m2, vše v k. ú. Horní Temenice, obec Šumperk,
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vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šumperka, IČO: 00303461.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.7. bezúplatně převést pozemky parc. č. 715/2 ostatní plocha o výměře 23 m2,
parc. č. 716/2 ostatní plocha o výměře 102 m2, parc. č. 717/2 ostatní plocha o
výměře 96 m2, parc. č. 717/3 ostatní plocha o výměře 114 m2, vše v k.ú. a obci
Ruda nad Moravou a dále pozemky parc. č. 1232/14 ostatní plocha o výměře 53
m2, parc. č. 1232/15 ostatní plocha o výměře 190 m2, parc. č. 1232/16 ostatní
plocha o výměře 142 m2, parc. č. 1232/17 ostatní plocha o výměře 55 m2, parc.
č. 1232/18 ostatní plocha o výměře 260 m2, parc. č. 1232/19 ostatní plocha o
výměře 4 m2, parc. č. 1232/20 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 1232/21
ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 1232/22 ostatní plocha o výměře 102
m2, parc. č. 1232/23 ostatní plocha o výměře 13 m2, parc. č. 1232/24 ostatní
plocha o výměře 54 m2, parc. č. 1232/25 ostatní plocha o výměře 118 m2, parc.
č. 1232/26 ostatní plocha o výměře 87 m2, parc. č. 1232/27 ostatní plocha o
výměře 42 m2, parc. č. 1232/28 ostatní plocha o výměře 582 m2, parc. č.
1232/29 ostatní plocha o výměře 54 m2, parc. č. 1232/30 ostatní plocha o
výměře 14 m2, parc. č. 1232/31 ostatní plocha o výměře 219 m2, parc. č.
1232/32 ostatní plocha o výměře 253 m2, parc. č. 1232/33 ostatní plocha o
výměře 14 m2, parc. č. 1232/34 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. č. 1232/12
ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. 1333/12 ostatní plocha o výměře 10 m2,
vše v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Ruda nad Moravou, IČO: 00303313. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8. bezúplatně převést části pozemku parc. č. 614/24 ost. pl. o celkové výměře
12 m2, dle geometrického plánu č. 2625-105/2019 ze dne 11. 4. 2022 pozemek
parc. č. 614/24 díly „a+c“ o celkové výměře 12 m2, které se slučují do pozemku
parc. č. 614/27 ost. pl. o celkové výměře 1 626 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouc, IČO: 00299308. JTH Holding a.s., IČO: 28747887, jako investor
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 918 ost. pl. o výměře 18 m2, dle
geometrického plánu č. 125-21/2022 ze dne 28. 2. 2022 pozemek parc. č. 918/2
o výměře 18 m2 v k.ú. a obci Rakůvka z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Rakůvka, IČO: 00600075. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1935/1 ost. pl. o výměře cca 506
m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Sušice, IČO: 00636606. Nejprve bude uzavřena smlouva o
budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu chodníku v obci, nejpozději do
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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.
4.

s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje odprodat stavbu:
4.1. Jedovnice, č.e. 280, rod. rekr. (stavba stojí na pozemku parc. č. 1967 zast.
pl. a nádvoří o výměře 49 m2 ve vlastnictví městyse Jedovnice),
4.2. Jedovnice č.e. 281, rod. rekr. (stavba stojí na pozemku parc. č. 1968 zast.
pl. a nádvoří o výměře 47 m2 ve vlastnictví městyse Jedovnice),
4.3. Jedovnice č.e. 290, rod. rekr. (stavba stojí na pozemku parc. č. 1966 zast.
pl. a nádvoří o výměře 48 m2 ve vlastnictví městyse Jedovnice),
4.4. Jedovnice, č.e. 291, rod. rekr. (stavba stojí na pozemku parc. č. 1973 zast.
pl. a nádvoří o výměře 49 m2 ve vlastnictví městyse Jedovnice),
vše v k.ú. a obci Jedovnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za minimální kupní
cenu ve výši 1 040 000 Kč za každou stavbu rod. rekr., když jednotlivé nabídky
budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

5.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit zveřejnění záměrů Olomouckého kraje dle
bodů 3.1.–3.10., 4.1.–4.4. návrhu na usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 25. 7. 2022
6.

u k l á d á krajskému úřadu informovat žadatele (nabyvatele) o přijatých
záměrech Olomouckého kraje dle bodů 3.1.–3.10., 4.1.–4.4. návrhu na usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: 25. 7. 2022
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.1.
UR/56/14/2022 Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

schvaluje
1.1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k části
pozemku parc. č. 7360/29 ostatní plocha v k.ú. a obci Prostějov, spočívajícího v
právu umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy – kabelového vedení
NN 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 v
rozsahu dle geometrického plánu č. 6998-8921/2021 ze dne 21. 3. 2022,
vybudovaného v rámci stavby „Švehlova střední škola polytechnická Prostějov –
centrum odborné přípravy pro obory polytechnického zaměření“ – část „PV, U
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Spalovny, přeložka NN, Ol. kraj“ mezi Olomouckým krajem jako povinným z
věcného břemene – služebnosti a společností EG.D, a.s., IČO: 28085400, jako
oprávněným z věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 11 500 Kč, navýšenou o
příslušnou platnou sazbu DPH. Společnost EG.D, a.s., uhradí veškeré náklady
spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti včetně
správního poplatku k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.
1.2. uzavření dohody o narovnání z důvodu bezesmluvního užívání částí
pozemků parc. č. 668/12 vodní plocha, parc. č. 963/1 vodní plocha, parc. č. 971/1
ostatní plocha, parc. č. 972/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, a částí pozemků parc. č. 94/4 ostatní plocha a parc. č. 139/2 vodní
plocha, oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, o celkové výměře 1 862 m2
mezi Povodím Moravy, s.p., a Olomouckým krajem. Celková finanční náhrada
činí 189 365,40 Kč.
1.3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků parc. č. 668/12 vodní plocha, parc. č. 963/1 vodní plocha, parc. č. 971/1
ostatní plocha, parc. č. 972/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, a k částem pozemků parc. č. 94/4 ostatní plocha a parc. č. 139/2 vodní
plocha, oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v právu na části
dotčených pozemků umístit, provozovat a udržovat stavbu „III/03551 Olomouc most u plynárny evid. č. 03551-2“ v nezbytně nutném rozsahu, včetně práva
vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických
osob v nezbytně nutném rozsahu na části dotčených pozemků za účelem
provozování stavby a provádění údržby a oprav výše uvedené stavby, vše v
rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 2821-38/2022 ze dne 15. 3. 2022
pro k.ú. Hodolany a geometrickým plánem č. 1851-38/2022 ze dne 15. 3. 2022
pro k.ú. Olomouc-město, o celkové výměře 1862 m2 mezi Povodím Moravy, s.p.,
IČO: 70890013, jako povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako
oprávněným z věcného břemene za podmínek dle přílohy č. 1 návrhu usnesení.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena po dobu životnosti stavby za
jednorázovou úhradu ve výši 315 609 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu
DPH. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a správní poplatek k návrhu na vklad
práv do katastru nemovitostí.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.2.
UR/56/15/2022 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:
2.1. odprodej pozemku parc. č. 623/11 ost. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. a obci
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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. 2.2. odprodej částí pozemku parc.
č. 2612/1 ost. pl. o celkové výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 656176/2021 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.
2.3. odprodej pozemku 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.
2.4. odprodej pozemků parc. č. 378/14 trvalý travní porost o výměře 8 m2 a parc.
č. 437/4 zahrada o výměře 106 m2, oba v k.ú. a obci Klopotovice, oba z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 43
130 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.5. odprodej částí pozemků parc. č. 2373/1 ost. pl. o celkové výměře 3 584 m2,
parc. č. 2373/11 ost. pl. o celkové výměře 152 m2 a parc. č. 2373/12 ost. pl. o
celkové výměře 456 m2, dle geometrického plánu č. 6987-319/2021 ze dne 15.
2. 2022 pozemky parc. č. 2373/46 ost. pl. o výměře 2 137 m2, parc. č. 2373/47
ost. pl. o výměře 874 m2, parc. č. 2373/48 ost. pl. o výměře 330 m2, parc. č.
2373/49 ost. pl. o výměře 75 m2, parc. č. 2373/50 ost. pl. o výměře 48 m2, parc.
č. 2373/51 ost. pl. o výměře 120 m2, parc. č. 2373/11 ost. pl. o výměře 80 m2,
parc. č. 2373/53 ost. pl. o výměře 71 m2, parc. č. 2373/54 ost. pl. o výměře 1
m2, parc. č. 2373/12 ost. pl. o výměře 379 m2 a parc. č. 2373/52 ost. pl. o výměře
77 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Střední průmyslové školy Jeseník, do vlastnictví města Jeseník, IČO: 00302724,
za kupní cenu ve výši 1 529 920 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
nevyhovět žádosti:
3.1. společnosti Heroltická, s. r. o., IČO: 25579801, o odprodej části pozemku
parc. č. 1676/1 ost. pl. o výměře cca 130 m2 v k.ú. Heroltice u Štítů, obec Štíty,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví žadatele z důvodu potřebnosti části
předmětného pozemku pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
3.2. paní XXXXX o odprodej pozemku parc. č. 396 ost. pl. o výměře 236 m2 v
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k.ú. a obci Jeseník z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia,
Jeseník, Komenského 281, do vlastnictví žadatelky z důvodu potřebnosti
předmětného pozemku pro činnost Gymnázia, Jeseník, Komenského 281
4.

z a s t a v u j e projednávání záležitosti odprodeje části pozemku parc. č. 31/3
zast. pl. o výměře 402 m2, dle geometrického plánu č. 4722-22/2019 ze dne 18.
4. 2019 pozemek parc. č. 6446 zahrada o výměře 402 m2, v k. ú. a obci
Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy
lesnické a strojírenské Šternberk, z důvodu nezájmu třetích osob o odkoupení
předmětné nemovitosti

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.3.
UR/56/16/2022 Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 27. 6. 2022
2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
revokovat:
2.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky, manželi XXXXX, jako
budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o
velikosti 1/14 na pozemku parc. č. 861/1 orná půda o výměře 46 m2 v k.ú.
Polkovice ze společného jmění manželů, určeného pro stavbu „II/435 kř. II/367
– Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a
Oplocany – Polkovice“, z důvodu úmrtí pana XXXXX
2.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako
budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o
velikosti 1/14 na pozemku parc. č. 861/1 orná půda o výměře 46 m2 v k.ú.
Polkovice, určeného pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3,
Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“, z
důvodu úmrtí pana XXXXX
2.3. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako
budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o
velikosti 3/4 na části pozemku parc. č. 477/48 orná půda o výměře cca 22 m2 v
k.ú. Oplocany, určeného pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3,
Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“, z
důvodu úmrtí pana XXXXX
2.4. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/21/2021 ze dne
20. 9. 2021 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
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Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a společnosti RenoFarma
Tovačov, s.r.o., IČO: 49607910, jako budoucím prodávajícím na budoucí
odkoupení částí pozemků parc. č. 820/1 o výměře cca 12 m2, parc. č. 854/5 o
výměře cca 17 m2, parc. č. 861/27 o výměře cca 54 m2, vše katastrálním území
Polkovice, obec Polkovice, částí pozemků parc. č. 163/3 o výměře cca 125 m2,
parc. č. 394/13 o výměře cca 143 m2, parc. č. 394/16 o výměře cca 231 m2,
parc. č. 394/31 o výměře cca 53 m2, parc. č. 394/33 o výměře cca 39 m2, parc.
č. 477/34 o výměře cca 4 m2, parc. č. 477/38 o výměře cca 6 m2, parc. č. 477/47
o výměře cca 31 m2, parc. č. 477/50 o výměře cca 15 m2, parc. č. 477/7 o
výměře cca 10 m2 a parc. č. 602/16 o výměře cca 7 m2, vše katastrálním území
Oplocany, obec Oplocany, dále spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 3/4
na pozemku parc. č. 861/2 o výměře cca 125 m2 a spoluvlastnického podílu o
velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. 861/31 o výměře cca 26 m2, oba v
katastrálním území Polkovice, obec Polkovice, spoluvlastnického podílu o
velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. 602/22 o výměře cca 35 m2,
spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/3 na pozemku parc. č. 615/2 o
výměře cca 23 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 4/12 na pozemku
parc. č. 394/19 o výměře cca 66 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti ideální
13/64 na pozemcích parc. č. 394/30 o výměře cca 133 m2 a parc. č. 615/3 o
výměře cca 195 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 3/5 na
pozemku parc. č. 477/10 o výměře cca 65 m2, vše v katastrálním území
Oplocany, obec Oplocany, určených pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov
Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany –
Polkovice“, z důvodu rozdělení společnosti RenoFarma Tovačov, s.r.o.
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím na
budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/7 na pozemku parc.
č. 861/1 orná půda o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Polkovice, určeného pro stavbu
„II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín –
Oplocany a Oplocany – Polkovice“. Kupní cena bude sjednána ve výši 200
Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba
č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“,
kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí,
která bude 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.
3.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, XXXXX, jako budoucím prodávajícím na
budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/4 na části pozemku
parc. č. 477/48 orná půda o výměře cca 22 m2 v k.ú. a obci Oplocany, určeného
pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní
část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“. Kupní cena bude sjednána ve
výši 200 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/435 kř. II/367 – Tovačov
Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany a Oplocany –
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Polkovice“, kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude
zastavěna silnicí, která bude 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.
3.3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Olomouckým krajem jako
budoucím kupujícím a vlastníkem, společností Zemědělská Půda, IČO:
03657965, jako budoucím prodávajícím na budoucí odkoupení částí pozemků
parc. č. 820/1 o výměře cca 12 m2, parc. č. 854/5 o výměře cca 17 m2, parc. č.
861/27 o výměře cca 54 m2, vše v katastrálním území a obci Polkovice, částí
pozemků parc. č. 163/3 o výměře cca 125 m2, parc. č. 394/13 o výměře cca 143
m2, parc. č. 394/16 o výměře cca 231 m2, parc. č. 394/31 o výměře cca 53 m2,
parc. č. 394/33 o výměře cca 39 m2, parc. č. 477/34 o výměře cca 4 m2, parc.
č. 477/38 o výměře cca 6 m2, parc. č. 477/47 o výměře cca 31 m2, parc. č.
477/50 o výměře cca 15 m2, parc. č. 477/7 o výměře cca 10 m2 a parc. č. 602/16
o výměře cca 7 m2, vše v katastrálním území a obci Oplocany, dále
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/4 na pozemku parc. č. 861/2 o výměře
cca 125 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc. č.
861/31 o výměře cca 26 m2, oba v katastrálním území a obci Polkovice,
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc. č. 602/22 o výměře
cca 35 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 615/2
o výměře cca 23 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/12 na pozemku
parc. č. 394/19 o výměře cca 66 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti id.
13/64 na pozemcích parc. č. 394/30 o výměře cca 133 m2 a parc. č. 615/3 o
výměře cca 195 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/5 na pozemku
parc. č. 477/10 o výměře cca 65 m2, vše v katastrálním území a obci Oplocany,
určených pro stavbu „II/435 kř. II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov
místní část Annín – Oplocany a Oplocany – Polkovice“. Kupní cena bude
sjednána ve výši 200 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho
roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/435 kř.
II/367 – Tovačov Stavba č. 3, Extravilán Tovačov místní část Annín – Oplocany
a Oplocany – Polkovice“, kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich
části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž
ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.4. odkoupení pozemku parc. č. 294/20 ost. pl. o výměře 285 m2 v k.ú. a obci
Kosov z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 17 100 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. odkoupení pozemku parc. č. 720/10 ost. pl. o výměře 53 m2 v k.ú. a obci
Kosov z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 3 180 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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3.6. odkoupení pozemků parc. č. 292/2 ost. pl. o výměře 90 m2 a parc. č. 294/21
ost. pl. o výměře 44 m2, oba v k.ú. a obci Kosov, oba z vlastnictví pana XXXXX
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 8 040 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. odkoupení pozemku parc. č. 265/4 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Kosov
z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši
420 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.8. odkoupení pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 195 m2 v k.ú. a obci
Kosov ze společného jmění manželů pana XXXXX a paní XXXXX do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 11 700 Kč. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9. odkoupení pozemku parc. č. 175/58 ost. pl. o výměře 80 m2 v k.ú. a obci
Kosov z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 4 800 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10. odkoupení části pozemku parc. č. 362/3 lesní pozemek o výměře 1 359
m2, dle geometrického plánu č. 366-684/2021 ze dne 10. 12. 2021 pozemek
parc. č. 362/4 ost. pl. o výměře 1 359 m2, v k.ú. Hostice, obec Ruda nad
Moravou, z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
kupní cenu ve výši 135 900 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s
převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
3.11. odkoupení pozemku parc. č. st. 72/1 zast. pl. o výměře 996 m2, jehož
součástí je stavba Senice na Hané, č.p. 62, rod. dům, v k.ú. a obci Senice na
Hané z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové
organizace, za kupní cenu ve výši 7 000 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.12. odkoupení pozemku parc. č. st. 643 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož
součástí je stavba Němčice nad Hanou, č.p. 537, rod. dům, a pozemku parc. č.
1330/9 zahrada o výměře 606 m2, vše v k.ú. a obci Němčice nad Hanou, vše z
vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Domova „Na Zámku“, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 5 400 000
Kč + 170 000 Kč provize realitní kanceláři. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.13. odkoupení části pozemku parc. č. 148 orná půda o výměře 41 m2, dle
geometrického plánu č. 192-172/2019 ze dne 17. 1. 2020 pozemek parc. č.
148/2 ostatní plocha o výměře 41 m2 v katastrálním území Radotín u Lipníka
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nad Bečvou, obec Radotín, z vlastnictví Zemědělského družstva Dřevohostice,
IČO: 00149098, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 4 490 Kč.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit odkoupení:
4.1. pozemku parc. č. 572/5 ost. pl. o výměře 938 m2 v k.ú. a obci Smržice z
vlastnictví vlastníka, XXXXX,
4.2. částí pozemků parc. č. 641/2 orná půda o výměře 83 m2, parc. č. 642/1 orná
půda o výměře 166 m2 a parc. č. 642/2 orná půda o výměře 125 m2, dle
geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemků parc. č.
641/4 ost. pl. o výměře 83 m2, parc. č. 642/6 ost. pl. o výměře 166 m2 a parc. č.
642/5 ost. pl. o výměře 125 m2, vše v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice,
z podílového spoluvlastnictví vlastníka, XXXXX (id. 1/2), vlastníka XXXXX (id.
1/4) a vlastníka XXXXX (id. 1/4),
4.3. části pozemku parc. č. 643 orná půda o výměře 58 m2, dle geometrického
plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemku parc. č. 643/4 ost. pl. o
výměře 58 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, z podílového
spoluvlastnictví vlastníka, XXXXX (id. 1/2) a vlastníka, XXXXX (id. 1/2),
4.4. části pozemku parc. č. 644/1 orná půda o výměře 107 m2, dle
geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemku parc. č.
644/5 ost. pl. o výměře 107 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice,
z vlastnictví vlastníka, XXXXX,
4.5. části pozemku parc. č. 644/2 orná půda o výměře 100 m2, dle
geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemku parc. č.
644/6 ost. pl. o výměře 100 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice,
z vlastnictví vlastníka, XXXXX,
4.6. části pozemku parc. č. 645/1 orná půda o výměře 52 m2, dle geometrického
plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022 pozemku parc. č. 645/47 ost. pl. o
výměře 52 m2, oba v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, z vlastnictví
společnosti TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o., IČO: 47668253,
4.7. částí pozemků parc. č. 649/20 ost. pl. o výměře 502 m2 a parc. č. 649/22
ost. pl. o výměře 162 m2, dle geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30.
3. 2022 pozemků parc. č. 649/40 ost. pl. o výměře 502 m2 a parc. č. 649/39 ost.
pl. o výměře 162 m2, vše v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, z vlastnictví
společnosti MAKOVEC a.s., IČO: 46903631,
4.8. částí pozemků parc. č. 981/2 ost. pl. o výměře 2 113 m2 a parc. č. 981/6
ost. pl. o výměře 1 101 m2, dle geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30.
3. 2022 pozemků parc. č. 981/2 ost. pl. o výměře 2 113 m2 a parc. č. 981/6 ost.
pl. o výměře 1 101 m2, vše v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, z
vlastnictví společnosti SKA s.r.o., IČO: 25760769,
4.9. částí pozemků parc. č. 981/7 ost. pl. o výměře 598 m2 a parc. č. 981/9 ost.
pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 1124-16/2022 ze dne 30. 3. 2022
pozemků parc. č. 981/7 ost. pl. o výměře 598 m2 a parc. č. 981/21 ost. pl. o
výměře 1 m2, vše v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice, z vlastnictví
společnosti Očenášek – Mikulka, spol. s r.o., IČO: 26971305,
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Olomoucký
kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnických práv včetně
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správních poplatků k návrhům na vklad vlastnických práv do katastru
nemovitostí.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.4.
UR/56/17/2022 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 části 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 statutárního 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.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 2251/10 ost. pl. o výměře cca 77 m2 v k.ú. a obci
Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Uničovem,
IČO: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu „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.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí 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 části pozemku
parc. č. 313 ost. pl. o výměře cca 1 390 m2 v k.ú. Nová Dědina u Uničova, obec
Uničov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Uničovem,
IČO: 00299634, jako budoucím obdarovaným. 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.
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí 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 mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městysem Velký Újezd, IČO:
00299677, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude

- 16 -

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.
2.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí pozemku parc. č. 335/1 ost. pl. o celkové výměře cca 578 m2 v k.ú.
Myslechovice, obec Litovel, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a
městem Litovel, IČO: 00299138, jako budoucím obdarovaným. 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.
2.6. bezúplatný převod části pozemku parc. 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.
2.7. bezúplatný převod částí pozemků parc. 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.
2.8. bezúplatný převod části 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.
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.5.
UR/56/18/2022 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového, právního a správních
činností
Termín: ZOK 27. 6. 2022
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2.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
2.1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 310/4 ost. pl. o výměře 48 m2 v k.ú.
Vlaské, obec Malá Morava, z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČO:
42196451, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 250/2 ost. pl. o výměře 75 m2 v k.ú. a
obci Mírov z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a
správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
2.3. bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/12) k pozemku parc. č.
93/36 orná půda o výměře 480 m2 v k.ú. Hablov, obec Olšany u Prostějova, z
vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO:
69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2956/6 ost. pl. o výměře 125 m2 v k.ú.
a obci Mohelnice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek
stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.6.
UR/56/19/2022 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/18/39/2019, bod
2.4., ze dne 16. 12. 2019, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
budoucí odprodej částí pozemků parc. č. 859/7 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č.
859/5 ost. pl. o výměře 290 m2 a parc. č. 583/43 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, a dále částí pozemků parc. č. 1923/13 ost. pl. o
výměře 37 m2, parc. č. 1923/3 o výměře 119 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
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Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, jako budoucím
kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem z
důvodu změny rozsahu a formy majetkoprávního vypořádání nemovitostí
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit:
3.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí 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 částí 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, 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.
3.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod částí 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, 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 nemovitostí.
3.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí části pozemků parc. č. 583/6 ost. pl. o výměře cca 12 m2, parc. č. 583/11
orná půda o výměře cca 4 321 m2, parc. č. 859/4 ost. pl. o výměře cca 348 m2
a parc. č. 859/6 ost. pl. o výměře cca 46 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
a dále části pozemků, parc. č. 1923/1 ost. pl. o výměře cca 1 213 m2 a parc. č.
1923/12 ost. pl. o výměře cca 197 m2, oba v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem 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.
3.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 573/1 ost. pl. o výměře cca 203 m2, parc. č. 583/12
orná půda o výměře cca 436 m2 a parc. č. 805/19 ost. pl. o výměře cca 123 m2,
vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a dále části pozemků parc. č. 281/4 orná
půda o výměře cca 30 m2, parc. č. 281/5 orná půda o výměře cca 79 m2, parc.
č. 281/6 orná půda o výměře cca 110 m2, parc. č. 281/7 orná půda o výměře cca
51 m2, parc. č. 1640 ost pl. o výměře cca 2 587 m2, parc. č. 1923/4 ost. pl. o
výměře cca 86 m2, parc. č. 1923/5 ost. pl. o výměře cca 320 m2, parc. č. 1923/8
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ost. pl. o výměře cca 80 m2, parc. č. 1989 ost. pl. o výměře cca 112 m2, parc. č.
1990 ost. pl. o výměře cca 722 m2, parc. č. 1991 ost. pl. o výměře cca 591 m2,
parc. č. 1992 ost. pl. o výměře cca 417 m2, parc. č. 1993 ost. pl. o výměře cca
289 m2, parc. č. 1994 ost. pl. o výměře cca 182 m2, parc. č. 1995 ost. pl. o
výměře cca 123 m2, parc. č. 1996 ost. pl. o výměře cca 59 m2 a parc. č. 1997
ost. pl. o výměře cca 37 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi
ČR – Správou železnic, státní organizací, IČO: 70994234, jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem 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.
3.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 938 ost. pl. o výměře cca 5 280 m2 v k.ú.
Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, 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 „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.
3.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné
nabytí částí pozemků parc. č. 712/12 orná půda o výměře cca 80 m2, parc. č.
721 zahrada o výměře cca 85 m2, parc. č. 733/6 orná půda o výměře cca 110
m2, parc. č. 733/7 orná půda o výměře cca 125 m2, parc. č. 776/6 orná půda o
výměře cca 35 m2, parc. č. 776/7 orná půda o výměře cca 290 m2, parc. č.
776/8 orná půda o výměře cca 530 m2, parc. č. 776/9 orná půda o výměře cca
860 m2, parc. č. 776/10 orná půda o výměře cca 460 m2, parc. č. 776/11 orná
půda o výměře cca 550 m2, parc. č. 776/12 orná půda o výměře cca 3 000 m2,
parc. č. 776/13 orná půda o výměře cca 350 m2, parc. č. 776/14 orná půda o
výměře cca 1 600 m2, parc. č. 776/15 orná půda o výměře cca 1 700 m2, parc.
č. 1008 ost. pl. o výměře cca 25 m2 a parc. č. 1009/2 ost. pl. o výměře cca 885
m2, vše v k.ú. Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, vše mezi ČR – Správou
železnic, státní organizací, IČO: 70994234, jako budoucím dárcem a
Olomouckým krajem 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.
3.7. bezúplatný převod částí 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
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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.
3.8. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1982 ost. pl. o celkové výměře
99 m2 a parc. č. 1990/1 ost. pl. o celkové výměře 23 m2, dle geometrického
plánu č. 693-41/2021 ze dne 12. 5. 2021 pozemky parc. č. 1982 díly „h+j“ o
výměře 99 m2 a parc. č. 1990/1 díly „b+d“ o výměře 23 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 2006 o celkové výměře 4 716 m2, vše v k.ú. a obci Určice
z vlastnictví obce Určice, IČO: 00288870, 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.
3.9. bezúplatný převod pozemků parc. č. 450/2 ost. pl. o výměře 247 m2, parc.
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.
3.10. bezúplatný převod stavebního objektu „SO 3.111.1 Komunikace pěší u
autobusového zálivu v km 6,24“, „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
3.11. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 369/8 ost. pl. o výměře 110 m2, parc.
č. 450/12 ost. pl. o výměře 129 m2, parc. č. 833/14 ost. pl. o výměře 23 m2, dále
částí pozemků parc. č. 793/6 vodní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 793/8 vodní
plocha o výměře 1 m2, parc. č. st. 245/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
4 m2 a parc. č. 796/2 vodní plocha o výměře 91 m2, dle geometrického plánu č.
802-71/2019 ze dne 11. 7. 2019 pozemky parc. č. 793/6 díl „e1“ o výměře 6 m2,
parc. č. 793/8 díl „l1“ o výměře 1 m2 a parc. č. st. 245/1 díl „h“ o výměře 4 m2,
které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 793/6 ost. pl. o celkové výměře 11 m2,
a parc. č. 796/15 ost. pl. o výměře 91 m2, vše v k.ú. Písečná u Jeseníka, obec
Písečná, z vlastnictví obce Písečná, IČO: 00303160, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
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Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.7.
UR/56/20/2022 Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu pozemku č.
2017/02741/OMPSČ/DSM na pronájem části pozemku parc. č. 8118/17 ost. pl.
o výměře 109 m2 v k.ú. a obci Prostějov mezi ČR – Správou železnic, státní
organizací, IČO: 70994234, jako pronajímatelem a Olomouckým krajem jako
nájemcem. Celkové roční nájemné bude sjednáno ve výši 3 924 Kč. Ostatní
ustanovení smlouvy o nájmu pozemku č. 2017/02741/OMPSČ/DSM se nemění.

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.8.
UR/56/21/2022 Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého
kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s podáním žádosti o nadační příspěvek na pokrytí nákladů výroby
katalogu výrobků klientů ve výši 60 000 Kč do grantového řízení Podpora regionů
Nadace ČEZ, IČO: 26721511, a souhlasí s přijetím tohoto nadačního příspěvku
do vlastnictví Klíče – centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, IČO:
70890595, jako žadatele

2.

s o u h l a s í s podáním žádosti o nadační příspěvek na pořízení CNC
frézovacího centra ve výši 700 000 Kč do grantového řízení Podpora regionů
Nadace ČEZ, IČO: 26721511, a souhlasí s přijetím tohoto nadačního příspěvku
do vlastnictví Střední školy řemesel, Šumperk, IČO: 00851167, jako žadatele

3.

s o u h l a s í s odprodejem přebytečného movitého majetku Olomouckého
kraje – vozidla Volkswagen Transporter, RZ: 5M4 7930, VIN:
WV1ZZZ7HZEH035671, inventární číslo 300914, vozidla Volkswagen
Transporter, RZ: 5M7 7195, VIN: WV1ZZZ7HZFH068097, inventární číslo
300960, nosítek Ferno, inventární číslo 300809, včetně matrace a podhlavníku,
inventární číslo 300809/1, a nosítek Ferno, inventární číslo 300810, včetně
matrace a podhlavníku, inventární číslo 300810/1, v hospodaření Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 00849103,
do vlastnictví třetí osoby za cenu nejvyšší nabídky; v případě neúspěšného
prodeje souhlasí s fyzickou likvidací odbornou osobou, která zajistí ekologickou
likvidaci. Odprodej, příp. fyzickou likvidaci majetku zajistí příspěvková
organizace.

4.

s o u h l a s í s odprodejem přebytečného movitého majetku Olomouckého
kraje – vozidla Honda CR-V, RZ: 1M2 9511, VIN: HSRD87602UG19533,
inventární číslo 6000225, nástavby sypače SYKO, inventární číslo 4000475,
nákladního automobilu Kia K 2500 TCI, RZ: 2M4 1162, VIN:
NESE06325K070988, inventární číslo 6000148, nástavby sekačky STQ,
inventární číslo 4000291, a nástavby sekačky zadní SUI 9813, inventární číslo
4000304, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
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Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70960399, do vlastnictví třetí
osoby za cenu nejvyšší nabídky; v případě neúspěšného prodeje souhlasí s
fyzickou likvidací odbornou osobou, která zajistí ekologickou likvidaci. Odprodej,
příp. fyzickou likvidaci majetku zajistí příspěvková organizace.
5.

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: 25. 7. 2022
Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 5.9.
UR/56/22/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 78S/2022 o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o nabytí finančních prostředků ve výši 244 583 000 Kč ze
Státního fondu dopravní infrastruktury a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č.
78S/2022 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2022 mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460, Správou
silnic Olomouckého kraje, p. o., IČO: 70960399, a Státním fondem dopravní
infrastruktury, IČO: 70856508, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

u k l á d á předložit na vědomí informaci o navýšení ručitelského závazku na
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Ladislav Růžička, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Termín: ZOK 27. 6. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
vzít na vědomí informaci o navýšení ručitelského závazku, vyplývajícího ze
smlouvy č. 78S/2022, schváleného Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 11.
4. 2022 usnesením č. UZ/9/29/2022 z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě,
jehož předmětem je navýšení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 6.1.
UR/56/23/2022 Dotační program 06_03_Program na podporu volnočasových
aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v
Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací v dotačním programu „06_03_Program na
podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport
v Olomouckém kraji v roce 2022“, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto
usnesení
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2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v
dotačním programu „06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se
zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2022“,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení ve znění vzorových veřejnoprávních smluv
schválených na jednání Rady Olomouckého kraje dne 21. 3. 2022 usnesením č.
UR/48/25/2022

3.

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

4.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 27. 6. 2022
5.

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

kraje

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.1.
UR/56/24/2022 Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v
Olomouckém kraji v roce 2022 – dotační titul 06_02_01 Podpora
sportovních akcí 1. kolo – revokace
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/49/30/2022 ze dne 4. 4. 2022 s názvem
„Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce
2022 – dotační titul 06_02_01 Podpora sportovních akcí 1. kolo - vyhodnocení“
bod 3 a 4, část přílohy č. 1 usnesení, a to v části příjemce č. 14 GEMO SPORT
a.s., IČO: 27813282, příjemce č. 92 Sportovní Klub Karate Lipník nad Bečvou,
z.s., IČO: 22708260, příjemcem č. 215 FC Kostelec na Hané, z. s., IČO:
44160143, a příjemcem č. 133 Taneční centrum YESDANCE Jeseník, z.s., IČO:
04012500, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv ve znění dle vzorové
veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje dne 13. 12. 2021 usnesením č. UZ/7/54/2021 dle upravených účelů použití
dotace

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.2.
UR/56/25/2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v
Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních
zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce
2022 mezi Olomouckým krajem a TK PRECHEZA Přerov z.s.
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje č. 2022/01979/OSKPP/DSM se spolkem TK PRECHEZA
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Přerov z.s., IČO: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov,
kterým se snižuje výše poskytnuté dotace dle volného limitu v registru de
minimis, podle návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení
2.

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

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: ZOK 27. 6. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu kraje č. 2022/01979/OSKPP/DSM se spolkem TK PRECHEZA Přerov
z.s., IČO: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov, kterým se
snižuje výše poskytnuté dotace dle volného limitu v registru de minimis, podle
důvodové zprávy a návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.3.
UR/56/26/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport
Management s.r.o.
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu Olomouckého kraje pro žadatele Sport Management s.r.o., U Tenisu
16, 750 02 Přerov, IČO: 61944068, dle důvodové zprávy

2.

s o u h l a s í s poskytnutím dotace žadateli Sport Management s.r.o., U Tenisu
16, 750 02 Přerov, na akci Mistrovství Evropy v tenise juniorů a juniorek, a to ve
výši 500 000 Kč

3.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu
2 usnesení a ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4.

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

Odpovídá: Michal Zácha, náměstek hejtmana
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: ZOK 27. 6. 2022
5.

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

6.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 27. 6. 2022
7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu Olomouckého kraje žadateli Sport Management s.r.o., U Tenisu 16,
750 02 Přerov, IČO: 61944068, dle bodu 1 usnesení, rozhodnout o poskytnutí
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dotace žadateli Sport Management s.r.o., U Tenisu 16, 750 02 Přerov, IČO:
61944068, na akci Mistrovství Evropy v tenise juniorů a juniorek a to ve výši 500
000 Kč dle bodu 2 usnesení a rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle bodu 3 usnesení, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
8.

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

kraje

Předložil:
Michal Zácha, náměstek hejtmana
Bod programu: 7.5.
UR/56/27/2022 Financování příspěvkových organizací v oblasti kultury
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e Vlastivědnému muzeu v Olomouci přesun finančních
prostředků v rámci kofinancování projektu „Vybudování přírodovědné expozice
a digitalizace a restaurování sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci“ ve výši 47
519,08 Kč

2.

v y d á v á s o u h l a s Vlastivědnému muzeu v Olomouci s posílením fondu
investic z rezervního fondu maximálně ve výši 180 000,00 Kč

3.

s c h v a l u j e Vlastivědnému muzeu v Olomouci navýšení investičních
finančních prostředků ve výši 170 000,00 Kč na pořízení užitkového vozu

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 dotčené
příspěvkové organizace

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: 25. 7. 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/56/28/2022 Koncepce rozvoje kultury, kreativity a
Olomouckého kraje pro období 2022–2029

památkové

péče

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í se zněním Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče
Olomouckého kraje pro období 2022–2029 dle přílohy č. 1–6 usnesení
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2.

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

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
Termín: ZOK 27. 6. 2022
3.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit Koncepci rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého
kraje pro období 2022–2029 dle bodu 1 usnesení

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 8.2.
UR/56/29/2022 Dotační program 05_03_Program na podporu investičních
projektů v oblasti kultury 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/49/43/2022 ze dne 4. 4. 2022 s názvem
„Dotační program 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení“ bod 2, část přílohy č. 1
usnesení, a to v části příjemce dotace pod pořadovým číslem 35 Akademie
Madami, z. s., z důvodu změny účelu poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a
přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v
dotačním programu „05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2022“, o níž náleží rozhodovat Radě
Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, ve znění vzorové
veřejnoprávní smlouvy – příloha č. 8, schválené na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021 usnesením č. UZ/7/61/2021, dle
upraveného účelu použití dotace

3.

r e v o k u j e své usnesení č. UR/49/43/2022 ze dne 4. 4. 2022 s názvem
„Dotační program 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení“ bod 1 a 3, část přílohy
č. 1 usnesení, a to v části příjemců dotace pod pořadovým číslem 18 městys
Náměšť na Hané a 36 Městská kulturní zařízení Jeseník z důvodu změny účelu
poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení

4.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v
dotačním programu „05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji v roce 2022“, o nichž náleží rozhodovat
Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto
usnesení, ve znění vzorových veřejnoprávních smluv – příloha č. 10 a 12,
schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021
usnesením č. UZ/7/61/2021, dle upraveného účelu použití dotace

5.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 3 a 4 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje k rozhodnutí

Odpovídá: Bc. Jan Žůrek, člen rady
Realizuje: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče
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Termín: ZOK 27. 6. 2022
6.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
revokovat své usnesení č. UZ/9/41/2022 ze dne 11. 4. 2022 v částech dle bodu
3 usnesení a rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
dle bodu 4 usnesení

Předložil:
Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 8.3.
UR/56/30/2022 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a
zemědělství 2022 – vyhodnocení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o poskytnutí dotací žadatelům v dotačním programu 02_03
Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022
umístěným na 1.–71. místě dle získaných bodů a hodnocených body 60–100, s
výjimkou dotací poskytovaných obcím, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

n e v y h o v u j e ž á d o s t e m žadatelů v dotačním programu 02_03
Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022
umístěným na 72.–84. místě dle získaných bodů s odůvodněním dle upravené
přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

r o z h o d u j e o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s
příjemci dle bodu 1 usnesení, s výjimkou dotací poskytovaných obcím, ve znění
vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 20. 9. 2021 usnesením č. UZ/6/12/2021

4.

b e r e n a v ě d o m í informaci o vyřazení žádosti o poskytnutí dotace
podané v rámci dotačního programu 02_03 Program na podporu aktivit v oblasti
životního prostředí a zemědělství 2022 uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení

5.

s o u h l a s í s návrhem na poskytnutí dotací obcím v dotačním programu
02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství
2022 umístěným na 1.–71. místě dle získaných bodů a hodnocených body 60–
100 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

6.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací obcím v
dotačním programu 02_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního
prostředí a zemědělství 2022 dle bodu 5 usnesení, ve znění vzorových
veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje dne 20. 9. 2021 usnesením č. UZ/6/12/2021

7.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 5 a 6 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
8.

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

9.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 8 usnesení na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje
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Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 27. 6. 2022
10.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí dotací obcím v dotačním programu 02_03 Program na
podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022 dle bodu 5
usnesení, rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
obcím dle bodu 6 usnesení

11.

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

kraje

Předložil:
Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Bod programu: 9.1.
UR/56/31/2022 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022 – vyhodnocení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s návrhem na poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu č. 1
„Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových
čistíren odpadních vod a kanalizací“ uvedeným pod pořadovým číslem 1, 2, 5 a
7 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

b e r e n a v ě d o m í informaci o vyřazení žádostí žadatelů v dotačním titulu
č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně
kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ uvedených pod pořadovým
číslem 3, 4, 6 a 8 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, z důvodu jejich neúplnosti

3.

s o u h l a s í s návrhem na poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu č. 2
„Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ uvedeným
pod pořadovým číslem 1, 2, 3, 4 a 5 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

4.

s o u h l a s í s návrhem na neposkytnutí dotace žadateli v dotačním titulu č. 2
„Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“
uvedeného pod pořadovým číslem 6 s odůvodněném dle upravené přílohy č. 3
tohoto usnesení

5.

s o u h l a s í s návrhem na poskytnutí dotace žadatelům v dotačním titulu č. 3
„Obnova environmentálních funkcí území“ uvedeným pod pořadovým číslem 1,
a 3 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

6.

b e r e n a v ě d o m í informaci o vyřazení žádosti žadatele v dotačním titulu
č. 3 „Obnova environmentálních funkcí území“ uvedené pod pořadovým číslem
2 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení z důvodu její neúplnosti

7.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
příjemci dle bodu 1, 3 a 5 usnesení ve znění vzorových smluv na akci
schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/6/12/2021 ze
dne 20. 9. 2021

8.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 1 až 7 usnesení na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
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Realizuje: Ing. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Termín: ZOK 27. 6. 2022
9.

s c h v a l u j e rozpočtovou změnu dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

10.

u k l á d á předložit materiál dle bodu 9 usnesení 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
11.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům dle bodu 1, 3 a 5 tohoto usnesení,
nevyhovět žádosti žadatele dle bodu 4 tohoto usnesení, vzít na vědomí vyřazení
žadatelů o dotaci dle bodu 2 a 6 tohoto usnesení, rozhodnout o uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 7 usnesení

12.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtovou změnu dle bodu 9 tohoto usnesení

kraje

Předložil:
Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Bod programu: 9.2.
UR/56/32/2022 Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu
„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních
odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého
kraje“ mezi Olomouckým krajem a společností EKO-KOM a.s.
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu
"Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně
jejich obalové složky na území Olomouckého kraje" mezi Olomouckým krajem a
firmou EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO:
25134701, ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Předložil:
Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen rady
Bod programu: 9.3.
UR/56/33/2022 Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže
mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2022
vyhodnocení

a
–

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o poskytnutí účelově určeného příspěvku příspěvkovým
organizacím zřizovaným Olomouckým krajem dle důvodové zprávy a dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat příspěvkové organizace zřizované
Olomouckým krajem o poskytnutí účelově určeného příspěvku dle bodu 1
usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
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Termín: 25. 7. 2022
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.1.
UR/56/34/2022 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým
krajem
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e výjimky z naplněnosti tříd ve středních školách zřizovaných
Olomouckým krajem dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 usnesení s účinností
od 1. 9. 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: 25. 7. 2022
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.2.
UR/56/35/2022 Personální záležitosti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e s účinností od 1. 7. 2022 změnu výše osobních příplatků,
vrácení osobního příplatku, přeřazení do platové třídy a změnu výše příplatku za
vedení u ředitelů školských příspěvkových organizací dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

2.

u k l á d á krajskému úřadu zpracovat platové výměry dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 25. 7. 2022
3.

b e r e n a v ě d o m í výsledek konkurzního řízení na pracovní místo ředitele
Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643,
a Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra
Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a

4.

j m e n u j e Mgr. Františka Štefka na pracovní místo ředitele Pedagogickopsychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje,
Olomouc, U Sportovní haly 1a, s účinností od 1. 9. 2022

5.

s t a n o v í Mgr. Františku Štefkovi, řediteli Pedagogicko-psychologické
poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, Olomouc, U
Sportovní haly 1a, plat dnem 1. 9. 2022 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

6.

u k l á d á krajskému úřadu zpracovat jmenovací dekret a platový výměr dle
bodu 4 a 5 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
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Termín: 25. 7. 2022
Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.3.
UR/56/36/2022 Financování příspěvkových organizací z oblasti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

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

3.

s c h v a l u j e Střední průmyslové škole elektrotechnické a Obchodní
akademii Mohelnice navýšení neinvestičního příspěvku v maximální výši 12
942,03 Kč na opravu elektroinstalace objektu organizace v rámci zprovoznění
budovy pro nouzové ubytování ukrajinských uprchlíků

4.

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: 25. 7. 2022
5.

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

6.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 27. 6. 2022
7.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 5 usnesení

kraje

Předložil:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 10.4.
UR/56/37/2022 Financování zdravotnických příspěvkových organizací
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

u k l á d á o d v o d provozních prostředků – pojistné plnění ve výši 22 352,00
Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci,
s následným zapojením finančních prostředků jako účelového investičního
příspěvku na úhradu výdajů spojených s administrací veřejné zakázky na sanitní
vozidlo typu C, podléhajícího finančnímu vypořádání za rok 2022, dle přílohy č.
1 usnesení

2.

s c h v a l u j e snížení části příspěvku na provoz pro Odborný léčebný ústav
Paseka, příspěvkovou organizaci, ve výši 6 500 000,00 Kč a následné zapojení
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těchto prostředků zpět do rozpočtu příspěvkové organizace formou účelově
určeného neinvestičního příspěvku na opravy ve výši 1 500 000,00 Kč a formou
účelového investičního příspěvku ve výši 5 000 000,00 Kč dle přílohy č. 2
usnesení
3.

s c h v a l u j e rozpočtové změny dle přílohy č. 3 usnesení

4.

s c h v a l u j e Změnu Plánu oprav a investic zdravotnických příspěvkových
organizací na rok 2022, včetně použití prostředků z fondu investic, dle přílohy č.
4 usnesení

5.

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
Termín: 25. 7. 2022
6.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 27. 6. 2022
7.

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

kraje

Předložil:
Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana
Bod programu: 11.1.
UR/56/38/2022 Provozní záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e příspěvkové organizaci Domov seniorů POHODA Chválkovice,
p. o., změnu kapacity sociální služby chráněné bydlení z 22 na 19 lůžek a služby
domovy pro seniory z 346 na 350 lůžek, s účinností od 1. 1. 2023

2.

s c h v a l u j e příspěvkové organizaci Sociální služby Libina, p. o., změnu
kapacity sociální služby domovy se zvláštním režimem z 36 na 38 lůžek a služby
domovy pro seniory z 15 na 13 lůžek, s účinností od 1. 1. 2023

3.

s c h v a l u j e příspěvkové organizaci Nové Zámky – poskytovatel sociálních
služeb, p.o., pro sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
doplnění místa poskytování na adrese Rybníček 45, 784 01 Litovel, s účinností
od 1. 9. 2022

4.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele dotčených příspěvkových
organizací o přijatých usneseních

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, pověřen plněním úkolů vedoucího odboru
sociálních věcí
Termín: 22. 8. 2022
Předložil:

Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
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Bod programu: 12.1.
UR/56/39/2022 Změna plánu oprav a investic příspěvkových organizací v oblasti
sociální 2022 včetně financování
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

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

2.

v y d á v á s o u h l a s příspěvkové organizaci Sociální služby Libina,
příspěvková organizace, pro rok 2022 s posílením fondu investic z rezervního
fondu maximálně do výše 28 000,00 Kč na nákup automatické pračky na 11 kg
prádla

3.

v y d á v á s o u h l a s příspěvkové organizaci Klíč – centrum sociálních
služeb, příspěvková organizace, pro rok 2022 s posílením fondu investic z
rezervního fondu maximálně do výše 196 000,00 Kč na nákup zahradního
domku

4.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků na UZ 00 011 pro příspěvkové
organizace v celkové výši 1 091 510 Kč

5.

s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 76 029,55 Kč, na akci
„Vakový zvedák – 3 ks“

6.

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

7.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, pověřen plněním úkolů vedoucího odboru
sociálních věcí
Termín: 25. 7. 2022
8.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického
Termín: ZOK 27. 6. 2022
9.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
vzít na vědomí rozpočtové změny dle bodu 6 usnesení

kraje

Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.2.
UR/56/40/2022 Změna doby odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových
organizací v oblasti sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e příspěvkovým organizacím v oblasti sociální prodloužení doby
odpisování podle žádostí dle přílohy č. 1 usnesení
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2.

s c h v a l u j e příspěvkovým organizacím v oblasti sociální zkrácení doby
odpisování podle žádostí dle přílohy č. 2 usnesení

3.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, pověřen plněním úkolů vedoucího odboru
sociálních věcí
Termín: 25. 7. 2022
Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.3.
UR/56/41/2022 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji, Podprogram č. 4 – návrh výše dotace
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s poskytnutím účelově určené dotace ze státního rozpočtu v
rámci Podprogramu č. 4 Programu finanční podpory poskytování sociálních
služeb v Olomouckém kraji jednotlivým sociálním službám, dle přílohy č. 1
usnesení

2.

s o u h l a s í se zněním vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově
určené dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, dle přílohy
č. 2 usnesení

3.

s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelově určené
dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb s jednotlivými
poskytovateli sociálních služeb dle přílohy č. 1 usnesení, ve znění vzorové
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově určené dotace ze státního rozpočtu
na poskytování sociálních služeb, dle přílohy č. 2 usnesení

4.

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

Odpovídá: Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Realizuje: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, pověřen plněním úkolů vedoucího odboru
sociálních věcí
Termín: ZOK 27. 6. 2022
5.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí účelově určené dotace ze státního rozpočtu v rámci
Podprogramu č. 4 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v
Olomouckém kraji jednotlivým sociálním službám, dle přílohy č. 1 usnesení

6.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově určené
dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, dle přílohy č. 2
usnesení

7.

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

- 35 -

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově určené dotace ze státního rozpočtu
na poskytování sociálních služeb, dle přílohy č. 2 usnesení
Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.4.
UR/56/42/2022 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti
sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem v oblasti sociální, dle přílohy č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e úpravu výše příplatku za vedení ředitelům příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem v sociální oblasti s účinností od 1.
7. 2022, dle přílohy č. 2 usnesení

3.

u k l á d á krajskému úřadu administrativně zajistit naplnění usnesení a
informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatých usneseních, dle bodu 1
a 2 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, pověřen plněním úkolů vedoucího odboru
sociálních věcí
Termín: 25. 7. 2022
Předložil:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 12.5.
UR/56/43/2022 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „II/449 MÚK
Unčovice – Litovel, úsek B“
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
„II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“ ze dne 26. 5. 2020 mezi Olomouckým
krajem a společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100
00 Praha 10, IČO: 43005560, a společností M – SILNICE a.s., se sídlem Husova
1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868 (jako „Společnost
PORR a.s. a M – SILNICE a.s. – II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“).
Dodatkem č. 4 bude změněn předmět díla, konkrétně dojde k odpočtu dodávek
a prací, které se nebudou realizovat (dlažba z lomového kamene, kovové
konstrukce pro kotvení římsy, uliční výpusti, izolace, poplatek za skládku), ke
změně rozsahu dopravního značení objízdných tras, k čistění česel a upřesnění
rozsahu prací u realizace mostu ev. č. 449-039 oproti realizační dokumentaci
stavby. Celková cena díla se sníží o 99 227,14 Kč bez DPH, celková cena díla
po uzavření dodatku č. 4 bude činit 88 504 315,44 Kč bez DPH. Současně tímto
dodatkem dochází k upřesnění výpočtu navýšení ceny díla dle ujednání čl. 5.3.3.
písm. c) Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem z důvodu posunutí dokončení výstavby mostu
ev. č. 449-036 z roku 2021 do roku 2022.
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Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 13.1.
UR/56/44/2022 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 ČÁSTI 1 veřejné zakázky „Hospodaření
se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého
kraje IV.“, účastníka SISKO spol. s r. o., IČO: 47155558, se sídlem Velká Dlážka
527/6, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, s nabídkovou cenou 676 302,77 Kč bez
DPH, v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona, jelikož nebyly účastníkem
objasněny nebo doplněny doklady na základě žádosti podle § 46 zákona

2.

s c h v a l u j e pro ČÁST 1 veřejné zakázky „Hospodaření se srážkovými
vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“, výsledné
pořadí účastníků:
1.
LB 2000, s.r.o., IČO: 64618081, se sídlem Olomouc-Holice, U Hřiště
810/8, PSČ 779 00, nabídková cena 971 825,16 Kč bez DPH
2.
Benpra servis s.r.o., IČO: 05249643, se sídlem Zmola 141/25,
Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín, nabídková cena 1 076 537,06 Kč bez
DPH

3.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky pro ČÁST 1 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“, podané účastníkem LB 2000, s.r.o., IČO: 64618081, se
sídlem Olomouc-Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 779 00, dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci ČÁSTI 1 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 3
usnesení a dle přílohy č. 1 usnesení

5.

b e r e n a v ě d o m í vyloučení z ČÁSTI 2 veřejné zakázky „Hospodaření
se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého
kraje IV.“, účastníka SISKO spol. s r. o., IČO: 47155558, se sídlem Velká Dlážka
527/6, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, s nabídkovou cenou 427 457,11 Kč bez
DPH, v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona, jelikož nebyly účastníkem
objasněny nebo doplněny doklady na základě žádosti podle § 46 zákona

6.

s c h v a l u j e pro ČÁST 2 veřejné zakázky „Hospodaření se srážkovými
vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“, výsledné
pořadí účastníků:
1.
LB 2000, s.r.o., IČO: 64618081, se sídlem Olomouc-Holice, U Hřiště
810/8, PSČ 779 00, nabídková cena 579 412,73 Kč bez DPH
2.
Benpra servis s.r.o., IČO: 05249643, se sídlem Zmola 141/25,
Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín, nabídková cena 642 348,02 Kč bez
DPH

7.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky pro ČÁST 2 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“, podané účastníkem LB 2000, s.r.o., IČO: 64618081, se
sídlem Olomouc-Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 779 00, dle důvodové zprávy
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8.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci ČÁSTI 2 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 7
usnesení a dle přílohy č. 2 usnesení

9.

s c h v a l u j e pro ČÁST 3 veřejné zakázky „Hospodaření se srážkovými
vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“, výsledné
pořadí účastníků:
1.
LB 2000, s.r.o., IČO: 64618081, se sídlem Olomouc-Holice, U Hřiště
810/8, PSČ 779 00, nabídková cena 578 289,00 Kč bez DPH
2.
Benpra servis s.r.o., IČO: 05249643, se sídlem Zmola 141/25,
Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín, nabídková cena 651 605,79 Kč bez
DPH

10.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky pro ČÁST 3 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“, podané účastníkem LB 2000, s.r.o., IČO: 64618081, se
sídlem Olomouc-Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 779 00, dle důvodové zprávy

11.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci ČÁSTI 3 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 10
usnesení a dle přílohy č. 3 usnesení

12.

r o z h o d u j e o výběru vhodné nabídky ČÁSTI 6 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“, podané účastníkem Benpra servis s.r.o., IČO:
05249643, se sídlem Zmola 141/25, Svatobořice,
696 04 Svatobořice-Mistřín, nabídková cena 1 242 199,45 Kč bez DPH, dle
důvodové zprávy

13.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci ČÁSTI 6 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 12
usnesení a dle přílohy č. 4 usnesení

14.

s c h v a l u j e pro ČÁST 1 veřejné zakázky „Hospodaření se srážkovými
vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“ – III,
výsledné pořadí účastníků:
1.
ČAK CZ, s.r.o., IČO: 25515608, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01
Kroměříž a JR stavby CZ, s.r.o., IČO: 26875080, se sídlem
Olomouc-Hodolany, Hybešova 200/6, PSČ 779 00, nabídková cena 790 817,21
Kč bez DPH
2.
LB 2000, s.r.o., IČO: 64618081, se sídlem Olomouc-Holice, U Hřiště
810/8, PSČ 779 00, nabídková cena 1 110 992,81 Kč bez DPH
3.
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČO: 15053695, se sídlem Píšťovy
820, Chrudim III, 537 01 Chrudim, nabídková cena 1 167 140,00 Kč bez DPH
4.
Benpra servis s.r.o., IČO: 05249643, se sídlem Zmola 141/25,
Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín, nabídková cena 1 333 333,33 Kč bez
DPH

15.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky pro ČÁST 1 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“ – III, podané sdružením účastníků ČAK CZ, s.r.o., IČO:
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25515608, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž a JR stavby CZ,
s.r.o., IČO: 26875080, se sídlem Olomouc-Hodolany, Hybešova 200/6, PSČ 779
00, dle důvodové zprávy
16.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci ČÁSTI 1 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“ – III, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu
15 usnesení a dle přílohy č. 5 usnesení

17.

s c h v a l u j e pro ČÁST 2 veřejné zakázky „Hospodaření se srážkovými
vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.“ – III,
výsledné pořadí účastníků:
1.
ČAK CZ, s.r.o., IČO: 25515608, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01
Kroměříž a JR stavby CZ, s.r.o., IČO: 26875080, se sídlem
Olomouc-Hodolany, Hybešova 200/6, PSČ 779 00, nabídková cena 848 440,34
Kč bez DPH
2.
LB 2000, s.r.o., IČO: 64618081, se sídlem Olomouc-Holice, U Hřiště
810/8, PSČ 779 00, nabídková cena 1 158 179,90 Kč bez DPH
3.
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČO: 15053695, se sídlem Píšťovy
820, Chrudim III, 537 01 Chrudim, nabídková cena 1 217 000,00 Kč bez DPH
4.
Benpra servis s.r.o., IČO: 05249643, se sídlem Zmola 141/25,
Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín, nabídková cena 1 444 444,44 Kč bez
DPH

18.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky pro ČÁST 2 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“ – III, podané sdružením účastníků ČAK CZ, s.r.o., IČO:
25515608, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž a JR stavby CZ,
s.r.o., IČO: 26875080, se sídlem Olomouc-Hodolany, Hybešova 200/6, PSČ 779
00, dle důvodové zprávy

19.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci ČÁSTI 2 veřejné zakázky
„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací
Olomouckého kraje IV.“ – III, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu
18 usnesení a dle přílohy č. 6 usnesení

20.

s c h v a l u j e pro veřejnou zakázku „Střední průmyslová škola Jeseník,
Dukelská 1240 - Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky“, výsledné
pořadí účastníků:
1.
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČO: 46972021, se sídlem
Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov a Traweko 96 s.r.o., IČO: 25363751, se
sídlem Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I – Město, 751 31 Lipník nad Bečvou,
nabídková cena 34 630 000,00 Kč bez DPH
2.
PRUMHOR, spol. s r.o., IČO: 47153903, se sídlem č.p. 824, 788 13
Rapotín, nabídková cena 36 187 000,00 Kč bez DPH
3.
Provádění staveb Olomouc, a.s., IČO: 25385551, se sídlem tř.
Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc, nabídková cena 43 955 201,68
Kč bez DPH

21.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Střední
průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 - Rekonstrukce rozvodů areálu dílen
praktické výuky“, podané sdružením účastníků Stavební společnost NAVRÁTIL,
s.r.o., IČO: 46972021, se sídlem Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov a Traweko
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96 s.r.o., IČO: 25363751, se sídlem Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I – Město,
751 31 Lipník nad Bečvou, dle důvodové zprávy
22.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Střední
průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 - Rekonstrukce rozvodů areálu dílen
praktické výuky“, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 21 usnesení
a dle přílohy č. 7 usnesení

23.

r o z h o d u j e o výběru vhodné nabídky ČÁSTI 1 veřejné zakázky „Pořízení
vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ – II., podané
účastníkem Automechanika, a.s., se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov,
IČO: 25529889, nabídková cena 2 850 536,00 Kč bez DPH za 4 ks vozidel, dle
důvodové zprávy

24.

s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy na realizaci ČÁSTI 1 veřejné zakázky
„Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ – II.,
mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 23 usnesení a dle přílohy č. 8
usnesení

25.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 2 veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro
poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ – II., v souladu s § 127
odst. 1 zákona, jelikož zadavatel neobdržel žádnou nabídku

26.

b e r e n a v ě d o m í vyloučení z ČÁSTI 3 veřejné zakázky „Pořízení vozidel
pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ – II., účastníka
SAMOHÝL MB a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 532, Prštné, 763 02 Zlín, IČO:
25508407, s celkovou nabídkovou cenou 4 157 400,00 Kč bez DPH za 3 ks
vozidel, v souladu s § 48 odst. 3 zákona, jelikož v nabídce neprokázal složení
požadované jistoty nebo nezajistil jistotu po celou dobu zadávací lhůty

27.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 3 veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro
poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ – II., v souladu s § 127
odst. 1 zákona, jelikož v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení

28.

b e r e n a v ě d o m í vyloučení z ČÁSTI 4 veřejné zakázky „Pořízení vozidel
pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ – II., účastníka
SAMOHÝL MB a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 532, Prštné, 763 02 Zlín, IČO:
25508407, s celkovou nabídkovou cenou 14 999 999,96 Kč bez DPH za 11 ks
vozidel, v souladu s § 48 odst. 3 zákona, jelikož v nabídce neprokázal složení
požadované jistoty nebo nezajistil jistotu po celou dobu zadávací lhůty

29.

r o z h o d u j e o zrušení ČÁSTI 4 veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro
poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ – II., v souladu s § 127
odst. 2 písm. h) zákona, jelikož je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího
řízení

30.

s c h v a l u j e pro veřejnou zakázku „Centrální nákup pečovatelských lůžek
2022“, výsledné pořadí účastníků:
1.
PROMA REHA, s.r.o., IČO: 63219107, se sídlem Riegrova 342, 552 03
Česká Skalice, nabídková cena 679 740,46 Kč bez DPH
2.
L I N E T spol. s r.o., IČO: 00507814, se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný,
nabídková cena 794 831,00 Kč bez DPH

31.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Centrální
nákup pečovatelských lůžek 2022“, podané účastníkem PROMA REHA, s.r.o.,
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IČO: 63219107, se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, dle důvodové
zprávy
32.

r o z h o d u j e o výběru vhodné nabídky veřejné zakázky „Podpora produktů
IBM“, podané účastníkem MERIT GROUP a.s., Březinova 136/7, Hodolany, 779
00 Olomouc, IČO: 64609995, nabídková cena 1 558 129,64 Kč bez DPH / jeden
rok, dle důvodové zprávy

33.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Podpora
produktů IBM“, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 32 usnesení a
dle přílohy č. 9 usnesení

34.

b e r e n a v ě d o m í vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky
„Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela –
audiovizuální technika“ účastníka Spectrum Brands s.r.o., se sídlem třída Kpt.
Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 01791036, nabídková cena 1
387 724,00 Kč bez DPH, v souladu s ust. § 48 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b) a
odst. 4 zákona, jelikož nabídka účastníka nesplňuje podmínky účasti v
zadávacím řízení, účastník ve stanoveném termínu nedoplnil požadované
doklady a nezdůvodnil způsob stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny

35.

b e r e n a v ě d o m í vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky
„Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela –
audiovizuální technika“ účastníka AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sídlem Pražská
1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375, v souladu s ust. § 48 odst.
1 a odst. 2 písm. a) zákona, jelikož nabídka účastníka nesplňuje podmínky účasti
v zadávacím řízení

36.

s c h v a l u j e pro veřejnou zakázku „Vědecká knihovna Olomouc - stavební
úpravy objektu Červeného kostela – audiovizuální technika“, výsledné pořadí
účastníků:
1.
AVT Group a.s., se sídlem V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4,
IČO: 01691988, nabídková cena 1 803 644,00 Kč bez DPH
2.
Colsys s.r.o., se sídlem Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 272 03,
IČO: 14799634, nabídková cena 1 871 482,00 Kč bez DPH

37.

r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Vědecká
knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela – audiovizuální
technika“, podané účastníkem AVT Group a.s., se sídlem V lomech 2376/10a,
Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 01691988, dle důvodové zprávy

38.

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Vědecká
knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela – audiovizuální
technika“, mezi Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 37 usnesení a dle
přílohy č. 10 usnesení

39.

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, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 24, 33 a 38 usnesení

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 14.1.
UR/56/45/2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek
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Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e zadávací podmínky veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro
poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji“ – III., dle přílohy č. 1
důvodové zprávy

2.

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

3.

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

4.

u k l á d á krajskému úřadu zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku dle
bodu 1 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele
Termín: 25. 7. 2022
Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 14.2.
UR/56/46/2022 Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. –
dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e předměty 8 dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III., uvedených v
příloze č. 1 usnesení

2.

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 usnesení, ve znění dle vzorového dodatku uvedeného v příloze č. 2
usnesení

Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 15.1.
UR/56/47/2022 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: 15.2.
UR/56/48/2022 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu
Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. – výzva 02
Rada Olomouckého kraje po projednání:
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1.

s c h v a l u j e poskytnutí dotace 10 příjemcům v celkovém objemu 1 197
500,00 Kč v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
– výzva 02 dle přílohy č. 1 usnesení

2.

s c h v a l u j e poskytnutí dotace 14 příjemcům v celkovém objemu 1 575
211,75 Kč v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
– výzva 02 dle přílohy č. 2 usnesení

3.

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 usnesení, ve znění dle vzorové smlouvy uvedené v
příloze 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. 2 usnesení, ve znění dle vzorové smlouvy uvedené v
příloze č. 4 usnesení

Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 15.3.
UR/56/49/2022 Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. –
úprava pravidel
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e úpravu dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém
kraji IV., dle přílohy č. 1 usnesení

Předložil:
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Bod programu: 15.4.
UR/56/50/2022 Podání žádostí
Zaměstnanost+

o

podporu

do

Operačního

programu

Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e podání žádostí o podporu a realizaci projektů „Podpora
plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje" a „Podpora rozvoje
sociální práce na území Olomouckého kraje“

2.

u k l á d á krajskému úřadu zajistit podání žádostí o podporu projektů „Podpora
plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje" a „Podpora rozvoje
sociální práce na území Olomouckého kraje“

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: 22. 8. 2022
3.

z m o c ň u j e Ing. Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou k případné opravě,
doplnění a podpisu žádosti o podporu projektů „Podpora plánování sociálních
služeb na území Olomouckého kraje" a „Podpora rozvoje sociální práce na
území Olomouckého kraje“
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4.

s o u h l a s í se zajištěním předfinancování a spolufinancování projektů
„Podpora plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje" a „Podpora
rozvoje sociální práce na území Olomouckého kraje“

5.

u k l á d á předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení
předfinancování a spolufinancování projektů „Podpora plánování sociálních
služeb na území Olomouckého kraje" a „Podpora rozvoje sociální práce na
území Olomouckého kraje“

Odpovídá: Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: ZOK 26. 9. 2022
6.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
schválit předfinancování a spolufinancování projektů „Podpora plánování
sociálních služeb na území Olomouckého kraje" a „Podpora rozvoje sociální
práce na území Olomouckého kraje“

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Mgr. Ivo
Slavotínek, 1. náměstek hejtmana
Bod programu: 15.5.
UR/56/51/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem k
projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

r o z h o d u j e o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním
příspěvkem č. 2020/05129/OSR/DSM s Univerzitou Palackého v Olomouci v
rámci projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ s reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017424, podle návrhu uvedeného v příloze č. 1
tohoto usnesení

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 15.6.
UR/56/52/2022 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 – Agroturistika, ekozemědělství –
šance pro lepší budoucnost“ příspěvkové organizace Střední škola sociální péče
a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, s celkovými náklady ve výši 1 432 306 Kč

2.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace Střední
škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, o přijatém usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: 25. 7. 2022
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Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 15.7.
UR/56/53/2022 Projekty příspěvkových organizací – schválení podání projektů v
rámci programu Jan Amos Komenský – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e podání projektu „Šablony OP JAK I“ příspěvkové organizace
Základní umělecká škol, Kojetín, Hanusíkova 197, s celkovými náklady ve výši
922 500 Kč

2.

s c h v a l u j e podání projektu „Šablony pro ZŠ a MŠ I“ příspěvkové
organizace Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, s celkovými
náklady ve výši 2 017 500 Kč

3.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace
Základní umělecká škol, Kojetín, Hanusíkova 197, a ředitele příspěvkové
organizace Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, o přijatém
usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: 25. 7. 2022
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 15.8.
UR/56/54/2022 Projekt příspěvkové organizace – schválení podání projektu do
grantového programu Nadace ČEZ
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e podání projektu „Workoutové hřiště gymnázia v Uničově“
příspěvkové organizace Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257, s celkovými
náklady ve výši 980 000 Kč

2.

v y d á v á s o u h l a s s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ,
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO: 26721511, do vlastnictví příspěvkové
organizace

3.

u k l á d á krajskému úřadu zpracovat písemný souhlas vlastníka pozemku s
výstavbou hřiště a jeho provozem po dobu minimálně 5 let

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru školství a mládeže
Termín: 25. 7. 2022
4.

z m o c ň u j e RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., k podpisu souhlasu vlastníka
pozemku s výstavbou hřiště a jeho provozu po dobu minimálně 5 let dle bodu 3
usnesení

5.

u k l á d á krajskému úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257, o přijatém usnesení
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Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: 25. 7. 2022
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 15.9.
UR/56/55/2022 Projekt příspěvkové organizace – schválení podání projektu do
Operačního programu Životní prostředí 2021–2027
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e podání projektu „Kotelna školního polesí“ příspěvkové
organizace Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, s celkovými náklady
ve výši 5 500 000 Kč

2.

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

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: 25. 7. 2022
Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; RNDr.
Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný člen rady
Bod programu: 15.10.
UR/56/56/2022 Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor
Olomouckého kraje II – vyhodnocení
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s o u h l a s í s poskytnutím dotace příjemci Univerzita Palackého v Olomouci,
se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČO: 61989592, v rámci
dotačního programu Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého
kraje II ve výši 317 784,40 Kč na přípravný projekt Příprava projektové žádosti
strategického projektu "Národní centrum kompetence pro aplikace digitálních
technologií" na základě žádosti o poskytnutí dotace podané uvedeným
příjemcem dne 6. 4. 2022, č. j. KUOK 38286/2022 a doplněné dne 27. 5. 2022,
č. j. KUOK 57065/2022 a dne 7. 6. 2022, č. j. KUOK 61029/2022 za podmínky,
že tato žádost o poskytnutí dotace splní podmínky stanovené pro fázi
hodnotícího procesu posouzení strategického projektu Krajskou radou pro
inovace Olomouckého kraje

2.

s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem Univerzita
Palackého v Olomouci se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČO:
61989592, dle bodu 1 usnesení ve znění dle vzoru smlouvy o poskytnutí dotace
schválené jako přílohy č. 2 dotačního programu Asistence v rámci projektu Smart
Akcelerátor Olomouckého kraje II na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje dne 22. 2. 2021 usnesením č. UZ/3/48/2021 za podmínky, že žádost o
poskytnutí dotace uvedená v bodě 1 usnesení splní podmínky stanovené pro
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fázi hodnotícího procesu posouzení strategického projektu Krajskou radou pro
inovace Olomouckého kraje
3.

ukládá
předložit upravený
Olomouckého kraje k rozhodnutí

materiál

na

zasedání

Zastupitelstva

Odpovídá: Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady
Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Termín: ZOK 27. 6. 2022
4.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
rozhodnout o poskytnutí dotace příjemci Univerzita Palackého v Olomouci, se
sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, IČO: 61989592, v rámci dotačního
programu Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II ve
výši 317 784,40 Kč na přípravný projekt Příprava projektové žádosti
strategického projektu "Národní centrum kompetence pro aplikace digitálních
technologií" na základě žádosti o poskytnutí dotace podané uvedeným
příjemcem dne 6. 4. 2022, č. j. KUOK 38286/2022 a doplněné dne 27. 5. 2022,
č. j. KUOK 57065/2022 a dne 7. 6. 2022, č. j. KUOK 61029/2022 za podmínky,
že tato žádost o poskytnutí dotace splní podmínky stanovené pro fázi
hodnotícího procesu posouzení strategického projektu Krajskou radou pro
inovace Olomouckého kraje, a rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace s příjemcem Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem Křížkovského
511/8, 779 00 Olomouc, IČO: 61989592, dle bodu 1 usnesení ve znění dle vzoru
smlouvy o poskytnutí dotace schválené jako přílohy č. 2 dotačního programu
Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 2. 2021 usnesením č. UZ/3/48/2021
za podmínky, že žádost o poskytnutí dotace uvedená v bodě 1 usnesení splní
podmínky stanovené pro fázi hodnotícího procesu posouzení strategického
projektu Krajskou radou pro inovace Olomouckého kraje

Předložil:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka rady; Ing. Jan
Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 15.11.
UR/56/57/2022 Aktualizace logomanuálu Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e aktualizaci logomanuálu loga a znaku Olomouckého kraje dle
návrhu Jana Korába

2.

u k l á d á krajskému úřadu zveřejnit datovou podobu aktualizovaného
logomanuálu na internetových stránkách Olomouckého kraje a na Intranetu –
včetně vzorových formulářů aplikací loga k využití zaměstnanci Krajského úřadu
Olomouckého kraje (KÚOK)

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: 25. 7. 2022
3.

u k l á d á krajskému úřadu implementovat font písma Inter do nabídky písem
k využití zaměstnanci KÚOK

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
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Realizuje: Mgr. Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií
Termín: 25. 7. 2022
4.

u k l á d á krajskému úřadu aktualizovat standardizované dokumenty členů
vedení kraje a všech odborů KÚOK v souladu s platným logomanuálem

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: vedoucí odborů KÚOK
Termín: 22. 8. 2022
5.

u k l á d á krajskému úřadu aktualizovat informační systém budov využívaných
krajským úřadem v souladu s platným logomanuálem

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele
Termín: 5. 9. 2022
6.

u k l á d á krajskému úřadu aplikovat v odpovídajících výstupech Olomouckého
kraje a krajského úřadu s účinností od 1. 9. 2022 nastavení dle platného
logomanuálu

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Realizuje: vedoucí odborů KÚOK
Termín: průběžně
Předložil:
Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek hejtmana
Bod programu: 16.1.
UR/56/58/2022 Vyhodnocení kontrol hospodaření příspěvkových organizací
Olomouckého kraje z oblasti školství
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í Vyhodnocení kontrol hospodaření příspěvkových
organizací z oblasti školství dle důvodové zprávy:
a) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Přerov, Bartošova 24
b) Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny

Předložil:

Ing. Lubomír Baláš, ředitel; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., uvolněný
člen rady
Bod programu: 17.1.
UR/56/59/2022 Vyhodnocení kontroly hospodaření příspěvkové organizace
Olomouckého kraje z oblasti sociální
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í Vyhodnocení kontroly hospodaření příspěvkové
organizace Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace, z oblasti
sociální, dle důvodové zprávy

Předložil:

Ing. Lubomír Baláš, ředitel; Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek
hejtmana
Bod programu: 17.2.
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UR/56/60/2022 Vyhodnocení kontroly hospodaření příspěvkové organizace
Olomouckého kraje z oblasti kultury
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í Vyhodnocení kontroly hospodaření příspěvkové
organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci z oblasti kultury, dle důvodové
zprávy

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel; Bc. Jan Žůrek, člen rady
Bod programu: 17.3.
UR/56/61/2022 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

s c h v a l u j e částečné prominutí povinnosti odvodu ve výši 9 400 Kč a
prominutí penále v plné výši příjemci dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
Utopia Bikes

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Bod programu: 17.4.
UR/56/62/2022 Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje na
II. pololetí 2022
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Olomouckého
kraje na II. pololetí 2022 dle důvodové zprávy

Předložil:
Ing. Lubomír Baláš, ředitel
Bod programu: 17.5.
UR/56/63/2022 Informace k odstoupení členky Rady Olomouckého kraje, změna
zastoupení
Olomouckého
kraje
ve
zřizovaných
a
spolupracujících subjektech
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1.

b e r e n a v ě d o m í informace k odstoupení Ing. Zdeňky Dvořákové
Kocourkové z funkce uvolněné členky Rady Olomouckého kraje ke dni 31. 8.
2022

2.

n o m i n u j e v rámci pravomoci svěřené Radě Olomouckého kraje zástupce
Olomouckého kraje do zřizovaných subjektů dle přílohy č. 1 usnesení, s
účinností od 1. 9. 2022

3.

u k l á d á krajskému úřadu zaslat dotčeným subjektům informaci o změně
zástupců Olomouckého kraje ve zřizovaných a spolupracujících subjektech
nominovaných v rámci pravomoci svěřené Radě Olomouckého kraje

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel
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Realizuje: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, Ing.
Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: 22. 8. 2022
4.

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

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Realizuje: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Termín: ZOK 27. 6. 2022
5.

doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje
vzít na vědomí informaci k odstoupení Ing. Zdeňky Dvořákové Kocourkové z
funkce uvolněné členky Rady Olomouckého kraje ke dni 31. 8. 2022, zvolit dnem
1. 9. 2022 uvolněným členem Rady Olomouckého kraje Ing. Petra Lyska a vzít
na vědomí změnu zástupců Olomouckého kraje ve zřizovaných a
spolupracujících subjektech nominovaných v rámci pravomoci svěřené Radě
Olomouckého kraje

Předložil:
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Bod programu: 18.1.

V Olomouci dne 20. 6. 2022

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana
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