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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 8. zasedání dne 07.04.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0246/R08/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0312-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1) usnesení č. 0941/R21/13 - bod 1 a 2 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá 1. vedoucímu
Odboru řízení dotačních programů zajistit realizaci projektu "Edukací ke kvalitě" v souladu s
Rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho přílohami v termínu do 30.06.2015; 2. vedoucímu
Odboru řízení dotačních programů předložit k podpisu Prohlášení příjemce dotace, dle přílohy
č. 1047-13-P02, v termínu do 30.11.2013." - na termín plnění 13.07.2015;
2) usnesení č. 0449/R12/10 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
životního prostředí a zemědělství v termínu do 31.12.2012 zajistit zpracování aktualizace
Územně energetické koncepce Zlínského kraje“ - na termín plnění 31.12.2016.

2

Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0247/R08/15

schvaluje
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 28085400, dle přílohy č. 0291-15-P03 a č. 0291-15-P04, a to za podmínky
vydání souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nebo Agentury pro podporu podnikání a investic
Czechinvest s touto dispozicí podle Závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akce SPZ Holešov;
2. záměr pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje, a to:
- vodovodního řadu, vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov – Stavba č. 2 Přívod pitné a průmyslové vody, SO 201 Vodovod východ, dle přílohy
č. 0291-15-P05, kolaudační souhlas stavby vydal Městský úřad Holešov, odbor životního
prostředí pod č. j. ŽP/3960/26770/2009/Ve;
- vodovodního řadu, vybudovaného v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov - Stavba č. 2 Přívod pitné a průmyslové vody, SO 202 Vodovod západ, dle přílohy
č. 0291-15-P05, kolaudační souhlas stavby vydal Městský úřad Holešov, odbor životního
prostředí dne 23.11.2009 pod č. j. ŽP/3961/26771/2009/Ve;
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-původního areálového vodovodu, vedoucího od úpravny vody v Holešově (v blízkosti ul. U
letiště) k vodoměrné šachtě u budovy bývalé vrátnice v SPZ Holešov, dle přílohy č. 0291-15P05;
- stavební parcely p. č. 2760/51 v k. ú. Holešov, jejíž součástí je stavba bez čp/če, stavba
technického vybavení (věžový vodojem), to vše zapsáno v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 1590 pro
obec a k. ú. Holešov, včetně všech jejich součástí a příslušenství;
- stavební parcely p. č. 474/49 v k. ú. Všetuly, jejíž součástí je stavba č. p. 515, jiná stavba
(čerpací stanice pro přečerpávání splaškových vod), pozemkové parcely p. č. 474/47 a
pozemkové parcely p. č. 474/48, to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov, na LV č. 3558 pro k. ú. Všetuly, obec
Holešov, včetně všech jejich součástí a příslušenství, zejména zpevněných ploch, oplocení,
a přípojky NN pro budovu č. p. 515;
- kanalizační stoky, vybudované v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov - Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 302 Kanalizace
výtlak, dle přílohy č. 0291-15-P05; kolaudační souhlas pro stavbu vydal Městský úřad
Holešov, odbor životního prostředí dne 30.11.2009 pod č. j. ŽP/4035/27345/2009/Ve;
-kanalizační stoky, vybudované v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny
Holešov - Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 303 Kanalizace jih,
dle přílohy č. 0291-15-P05; kolaudační souhlas pro stavbu vydal Městský úřad Holešov, odbor
životního prostředí dne 30.11.2009 pod č. j. ŽP/4034/27333/2009/Ve,
-kanalizační stoky o délce 649 m, sloužící k odvádění odpadních vod a srážkových vod ze
severní části areálu Strategické průmyslové zóny Holešov, napojené na stokovou síť města
Holešova na ulici Tovární, dle přílohy č. 0291-15-P05; sanace kanalizační stoky byla
provedena v rámci stavby Průmyslová zóna Holešov – Sanace kanalizace, k níž vydal
kolaudační souhlas Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí dne 02.12.2013 pod č.
j. HOL-3280/22372/2013/ŽP/Ve;
- monitorovacího vrtu HP1, postaveného na pozemkové parcele p. č. 484/15 v k. ú. Všetuly,
monitorovacích vrtů HP2 a HP3, postavených na pozemkové parcele p. č. 493/4 v k.ú.
Všetuly, monitorovacího vrtu HP5, postaveného na pozemkové parcele p. č. 474/48 v k. ú.
Všetuly, monitorovacího vrtu HP6, postaveného na pozemkové parcele p. č. 313/1 v k. ú.
Třebětice, monitorovacího vrtu HP7 postaveného na pozemkové parcele p. č. 474/16 v k. ú.
Všetuly, monitorovacího vrtu HP8 postaveného na pozemkové parcele p. č. 948/3 v k. ú.
Všetuly a monitorovacích vrtů HP9 a HP10, postavených na pozemkové parcele p. č. 2760/90
v k. ú. Holešov, dle přílohy č. 0291-15-P05;
3. dodatek č. 8 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
683/3/140/005/04/10 - 08/01/15 Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa.
Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část, dle přílohy č. 0291-15-P06;
4. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
954/3/220/001/06/14 - 02/01/15 SPZ Holešov - demolice vrátnice, terénní úpravy dle přílohy
č. 0291-15-P07;
5. rozpočtové opatření č. RZK/0068/2015, dle přílohy č. 0291-15-P08;
bere na vědomí
žádost o bezúplatný převod pozemků v areálu SPZ Holešov Hasičskému záchrannému sboru
Zlínského kraje, IČ 70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 0291-15P09 (první odstavec žádosti).
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Sociální služby - změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0248/R08/15

souhlasí
s podmínkami uvedenými v dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na
zabezpečení realizace projektu "Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod
Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb", vydaném poskytovatelem dotace
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle přílohy č. 0293-15-P01.

4

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0249/R08/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1087/3/170/181/03/15
„Vsetínská nemocnice a. s. - zřízení nového vjezdu do areálu“, dle přílohy č. 0297-15-P02;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku
a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Vsetínská nemocnice a. s. - zřízení nového vjezdu
do areálu" mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., Nemocniční 955, 755 01
Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0297-15-P03;
3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací akce „Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice - Slížany" s uchazečem
PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00207608, dle přílohy č. 029715-P04;
4. změnu č. 1 střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje na období 20152017, dle přílohy č. 0297-15-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit demolici majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, a to
stavby mycí rampy jako součásti pozemku p. č. 15012, k. ú. Vsetín, vedené v majetkové
evidenci Zlínského kraje pod inventárním číslem KUZLH000MTZR, pořizovací cena 39.593
Kč, zůstatková cena k 01.04.2015 ve výši 22.679 Kč.

5

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Rožnov pod Radhoštěm - dodávka
stavby - ROP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0250/R08/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Zdravotnická záchranná služba ZK - výjezdová základna
Rožnov pod Radhoštěm - dodatečné stavební práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění,
ve znění příloh č. 0298-15-P02 až č. 0298-15-P08;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr. Michal Uherek, Mgr.
Radim Nuc, a náhradníky - Bc. Jitka Chobotová, Mgr. Jan Strejček, Ing. Roman Kaňák.
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Projekt "Bezpečné branky II." - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0251/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace v maximální
výši 1.500.000 Kč Zlínskému krajskému fotbalovému svazu, IČ 70935882, na realizaci
projektu “Bezpečné branky II.“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle
přílohy č. 0286-15-P03.

7

Projekt "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa", smlouva o
poskytnutí dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0252/R08/15

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci individuálního projektu "Zvyšování
absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa" s Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Morava, IČ 75084911, dle přílohy č. 0287-15-P01;
ukládá
vedoucímu Odboru strategického rozvoje kraje předložit k podpisu Smlouvu o poskytnutí
dotace na realizaci individuálního projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje
2015 - IV. etapa", s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911, dle
přílohy č. 0287-15-P01.

8

Vyhodnocení projektů "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová III. etapa CHB Vsetín Luh" a "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa CHB Rožnov pod Radhoštěm"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0253/R08/15

bere na vědomí
1. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová III. etapa - CHB Vsetín Luh", č. 0295-15-P01;
2. závěrečnou zprávu o ukončení projektu "Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová VI. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm", dle přílohy č. 0295-15-P02.
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Příspěvkové organizace - Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a
investiční příspěvky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0254/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 55.501.000 Kč příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 62182137, a
uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2015 ve výši
55.501.000 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na realizaci akce "Technologické vybavení
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. ", dle přílohy č. 0289-15-P01;
2. změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace, kterou dochází ke snížení
poskytnutého investičního příspěvku o 140.000 Kč na celkovou výši 37.592.000 Kč
příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500, na
realizaci akce "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie",
dle přílohy č. 0289-15-P02;
3. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterým se snižuje
poskytnutá návratná finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje na výši 38.531.000 Kč, a
to s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ
14450500, na realizaci akce "Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace
úspor energie", dle přílohy č. 0289-15-P03.

10

Příspěvkové organizace - mimořádná odměna ředitelky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0255/R08/15

stanovuje
mimořádnou odměnu pro Mgr. Janu Gavendovou, ředitelku Dětského domova, Mateřské
školy, Základní školy a Praktické školy Zlín, IČ 61716464, dle přílohy č. 0288-15-P01.

11

Závěrečné zprávy o mimořádných událostech ve zdravotnických zařízeních Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0256/R08/15

bere na vědomí
závěrečné zprávy o mimořádných událostech, dle přílohy č. 0296-15-P01, v zařízeních:
1. Uherskohradišťská nemocnice a. s.,
2. Kroměřížská nemocnice a. s.,
3. Krajská nemocnice T. Bati a. s.,
4. Dětské centrum Zlín p. o.
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Roční zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0257/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany ve
Zlínském kraji za rok 2014, dle přílohy č. 0290-15-P01.

13

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0258/R08/15

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN na
pozemcích p. č. 5390/1, p. č. 5425/48, p. č. 5438/17, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Bojkovice,
v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1591-501d/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a
opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.800 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Za
Olšávkou 290, PSČ 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49453866, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování kanalizačního řadu v pozemku p. č. 813/3, ostatní plocha/ostatní
komunikace v k. ú. Sady, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 86642/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, opravami a
údržbou kanalizačního řadu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.850 Kč + DPH;
3. zřízení služebnosti pro oprávněného O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č. 2306/2,
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Otrokovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 4681-665/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, modernizací,
údržbou a opravami zemního vedení veřejné komunikační sítě;
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti spol. VESELÝ
GRUNT s. r. o., se sídlem Janová 279, PSČ 755 01 Janová, IČ 28612345, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/487 na pozemku p. č. 2992/17, ostatní plocha/silnice,
odděleného geometrickým plánem č. 711-288a/2014 z pozemku p. č. 772/7, vše v k. ú.
Janová , v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 450 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Matouškové
Ludmily, bytem Olešná č. ev. 18, PSČ 338 24 Němčovice, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. III/4976 na pozemku p. č. 2356/4, ostatní plocha/silnice,
odděleného geometrickým plánem č. 655-119/2014 z pozemku p. č. 2355, vše v k. ú.
Pohořelice u Napajedel, v rozsahu trvalého záboru celého pozemku,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 356 Kč;
3. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Lesy České
republiky, s. p., se sídlem, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451,
strpět:
- umístění tělesa silnice II/492 na celých pozemcích p. č. 1570/5, p. č. 1631/20, p. č. 1631/21,
p. č. 1631/22, p. č. 2196/9, p. č. 2198/64, p. č. 2198/47, oddělených z původních pozemků
geometrickým plánem č. 1357-4412/2014 a č. 1371-4448/2014, v obci Pozlovice a k. ú.
Pozlovice, vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou stavby této silnice na dobu existence stavby,
- umístění tělesa pozemní (účelové) komunikace na celých pozemcích p. č. 1568/20, p. č.
1568/21, p. č. 1570/6, p. č. 1570/7, p. č. 1587/10, p. č. 1587/11, 1587/12, p. č. 2196/8, p. č.
2196/11, 2196/12, p. č. 2198/68, p. č. 2198/76, p. č. 2198/77, oddělených z původních
pozemků geometrickým plánem č. 1357-4412/2014, v obci Pozlovice a k. ú. Pozlovice, vstup
a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou
stavby této pozemní komunikace na dobu existence stavby,
za jednorázovou úplatu ve výši 111.720,- Kč + DPH;
4. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti B.F.P.,
Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r. o., se sídlem Loučka, PSČ 756 44, IČ 45806527, strpět:
- uložení a provozování teplovodních rozvodů - horkovodu v rámci stavby "Vsetínská
nemocnice, a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství" v části pozemku p. č. 3250,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 6976-3/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou teplovodních rozvodů - horkovodu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH;
5. zřízení věcného břemene ve prospěch Zlínského kraje spočívajícího v povinnosti města
Vsetín, se sídlem Svárov 1080, PSČ 755 01 Vsetín, IČ 00304450, strpět:
- uložení a provozování teplovodních rozvodů - horkovodu v rámci stavby "Vsetínská
nemocnice, a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství" v části pozemku p. č. 14632/18,
ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
6976-3/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou teplovodních rozvodů - horkovodu,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 6.320 Kč + DPH;
6. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy, s.
p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 490-001 a propustků jako součástí silnice č.
II/490 v rámci stavby "Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice", vše na pozemku ve
zjednodušené evidenci PK 1922/1, v k. ú. Bohuslavice u Zlína, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 713-113/2014,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jim pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže mostu ev. č. 490-001 a propustků,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.765 Kč + DPH;
7. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy, s.
p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 150-091 jako součásti silnice č. II/150 v rámci
stavby "Silnice II/150: křižovatka se silnicí III/4389 - hranice okr. KM/VS; PD č. 4 Komárno,
průtah obcí, SO 2.203 - most ev. č. 150-091", na pozemcích p. č. 717/2, p. č. 717/3, p. č.
717/4, p. č. 717/5, vše vodní plocha, v k. ú. Komárno, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č.1104b-8303/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky pro oprávněného nebo jim pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže mostu ev. č. 150-091,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 16.566 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy, s.
p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby rámového propustku jako součásti silnice č. II/432 v rámci
stavby "Silnice II/432: Cetechovice, průtah obcí", na pozemku p. č. 1466/2, vodní plocha, v k.
ú. Cetechovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 189-339/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže rámového propustku v km 0,364,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.640 Kč + DPH;
9. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy, s.
p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby propustku v km 0,703 vč. úpravy koryta jako součástí silnice
č. II/150 v rámci stavby "Silnice II/150: křižovatka se silnicí III/4389 - hranice okresů KM-VS,
silnice III/43810, III/4389: Loukov - Libosváry: 1. etapa: Osíčko - hranice okresů KM-VS“, PD
č. 1 Loukov - Osíčko, SO 2.205 Rekonstrukce propustku (přítok Moštěnky), SO 2.301 Úprava
toku (přítok Moštěnky), na pozemcích p. č. 935/1 a p. č. 935/2, oba vodní plocha, v k. ú.
Příkazy u Osíčka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1091598/2014,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže propustku v km 0,703 vč. úpravy koryta,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.706 Kč + DPH;
10. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy,
s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
- umístění a provozování stavby propustku v km 1,005 jako součásti silnice č. II/150 v rámci
stavby "Silnice II/150: křižovatka se silnicí III/4389 - hranice okresů KM-VS, silnice III/43810,
III/4389: Loukov - Libosváry: 1. etapa: Osíčko - hranice okresů KM-VS“ PD č. 2 Osíčko,
průjezdní úsek obcí, SO 2.101.2 Osíčko (intravilán - komunikace), na pozemku p. č. 930,
vodní plocha, v k. ú. Příkazy u Osíčka, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1091-598/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže propustku v km 1,005,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.584 Kč + DPH;
11. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Povodí Moravy,
s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, Brno-Veveří, IČ 70890013, strpět:
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- umístění a provozování stavby mostu ev. č. 150-090 vč. úpravy koryta jako součástí silnice
č. II/150 v rámci stavby „Silnice II/150: křižovatka se silnicí III/4389 - hranice okresů KM-VS,
silnice III/43810, III/4389: Loukov - Libosváry: 1. etapa: Osíčko - hranice okresů KM-VS“ PD
č. 3 Osíčko - Komárno, SO 2.202 Most ev.č. 150-090, SO 2.302 Úprava toku, na pozemku p.
č. 717/4, vodní plocha, v k. ú. Komárno, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1001-598/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické či
právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou, údržbou a
demontáže mostu ev. č. 150-090 a úpravy koryta,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.818 Kč + DPH;
12. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti České dráhy, a.
s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 Praha 1, IČ 709 94 226, strpět:
- umístění a provozování kanalizace k odvádění vod ze silnice III/49016 v pozemku p. č.
3627/1, ostatní plocha/dráha, v k. ú. Zlín, v rozsahu stanoveným následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou a rekonstrukcí této
kanalizace,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 29.280 Kč + DPH;
13. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti České dráhy, a.
s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 Praha 1, IČ 70994226, strpět:
- zřízení a provozování silničního tělesa (konstrukce vozovky, železobetonové vany,
odvodnění silnice - vpusti a přípojky do kanalizace, zárubních zdí v podjezdu) v rámci stavby
"Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD v Uherském Hradišti" na pozemku p.
č. 788/23, ostatní plocha/dráha, v k. ú. Uherské Hradiště, v rozsahu stanoveným zpracovaným
geometrickým plánem č. 1567-254/2005,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek při výkonu činností souvisejících s provozem,
opravami a údržbou silničního tělesa,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 178.800 Kč + DPH;
14. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti spol. Vsacko
Hovězí a. s., se sídlem Janová 266, PSČ 755 01 Janová, IČ 25366734, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/487 na pozemcích p. č. 2992/33, p. č. 2992/14, p. č.
2992/13, p. č. 2992/12, p. č. 2992/10, oddělených z původních pozemků geometrickým
plánem č. 711-288a/2014, vše ostatní plocha/silnice v k. ú. Janová, v rozsahu trvalého záboru
celých pozemků,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a
údržbou této silnice,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.550 Kč + DPH;
II. vzít na vědomí:
vyřazení nemovitého majetku z vlastnictví kraje na základě potvrzení o odstranění stavby
vydaného dne 05.02.2015 Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem stavebního řádu, a
to:
- objektu bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 2329 k. ú. Krásno nad Bečvou, který byl zapsaný
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 1531 pro obec Valašské Meziříčí a k. ú. Krásno nad Bečvou;
III. předat nemovité věci (zřízené služebnosti):
uvedené v části I. v bodě 1. -3., 6. -14. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, PSČ 761 23 Zlín, IČ 70934860, a to ke dni
nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
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souhlasí
1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje, svěřeného
k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137, a to:
- Defibrilátoru Life Defens, inv. číslo 950098, rok pořízení 1996, poř. cena 439.500 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
- Defibrilátoru ZOLL PD1400, inv. číslo 950170, rok pořízení 1998, poř. cena 257.156 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
- Defibrilátoru ZOLL PD1400, inv. číslo 950173, rok pořízení 1998, poř. cena 276.797 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
formou fyzické likvidace;
2. s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, a to
osobního automobilu Peugeot 307 2,0 HDI, reg. značka 1Z0 9710, inv. číslo 140, rok výroby
2002, poř. cena 535.000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z hospodaření Slováckého muzea v
Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČ 00092126, do hospodaření příspěvkové
organizace Dětský domov a Základní škola Liptál, IČ 70238499;
3. s nájmem části pozemku p. č. 14632/5, o výměře 337 m 2, v k. ú. a obci Vsetín, zapsaný na
LV č. 10430 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín,
příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, od
společnosti České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ
70994226, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 16.850 Kč/rok, dle přílohy č. 0268-15-P05.
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Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0259/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně veškerých jejich součástí a
příslušenství:
A. bezúplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nezdenice:
- p. č. 197/10, ostatní plocha,
- p. č. 632/29, ostatní plocha,
- p. č. 632/30, ostatní plocha,
- p. č. 632/31, ostatní plocha,
- p. č. 648/2, ostatní plocha,
- p. č. 752/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Nezdenice, Drahy 72, 687 32 Nezdenice, IČ 00291161;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Rajnochovice:
a)
- p. č. 2159/11, ostatní plocha,
- p. č. 2231/6, ostatní plocha,
- p. č. 2231/7, ostatní plocha,
- p. č. 2231/8, ostatní plocha,
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- p. č. 2231/10, ostatní plocha,
- p. č. 2231/11, ostatní plocha,
- p. č. 2231/14, ostatní plocha,
- p. č. 2231/16, ostatní plocha,
- p. č. 2231/19, ostatní plocha,
- p. č. 2231/20, ostatní plocha,
- p. č. 2231/21, ostatní plocha,
- p. č. 2231/22, ostatní plocha,
- p. č. 2231/23, ostatní plocha,
- p. č. 2231/29, ostatní plocha,
- p. č. 2231/30, ostatní plocha,
- p. č. 2231/36, ostatní plocha,
- p. č. 2231/39, ostatní plocha,
- p. č. 2231/50, ostatní plocha,
- p. č. 2231/56, ostatní plocha,
- p. č. 2231/58, ostatní plocha,
- p. č. 2231/59, ostatní plocha,
- p. č. 2231/69, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Rajnochovice, Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice,
IČ 00287661;
b)
- id. ½ p. č. 2159/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1142 od obce Rajnochovice, Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice, IČ
00287661;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
Zlobice a k. ú. Bojanovice u Zlobic:
- p. č. 188/2, ostatní plocha,
- p. č. 189/8, ostatní plocha,
- p. č. 189/11, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zlobice, Zlobice 77, 768 31 Zlobice, IČ 00287954;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Zlobice:
- p. č. 434/10, ostatní plocha,
- p. č. 434/13, ostatní plocha,
- p. č. 399/8, ostatní plocha,
- p. č. 399/9, ostatní plocha,
- p. č. 399/12, ostatní plocha,
- p. č. 399/14, ostatní plocha,
- p. č. 399/16, ostatní plocha,
- p. č. 399/17, ostatní plocha,
- p. č. 422/27, ostatní plocha,
- p. č. 422/31, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zlobice, Zlobice 77, 768 31 Zlobice, IČ 00287954;
5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Velká Lhota a k. ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí:
- p. č. 1093/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
a)
- p. č. 279/10, ostatní plocha,

11/44

R08/15

- p. č. 279/11, ostatní plocha,
- p. č. 279/12, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 24 od Zdeňka Servuse, bytem Kotojedy 27, 767 01 Kroměříž za cenu ve
výši 3.450 Kč;
b)
- p. č. 273/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 499 od Římskokatolické farnosti svatého Mořice Kroměříž, se sídlem
Stojanovo náměstí 5, 767 01 Kroměříž, IČ 65268831 za cenu ve výši 2.050 Kč;
2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy:
- p. č. 85/2, ostatní plocha,
- p. č. 85/3, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 4420 od Ing. Vojtěcha Kubíka, bytem U rybníčka 635, 768 21 Kvasice za
cenu ve výši 57.900 Kč;
3. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1102-8302/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 820/2, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
od manželů Josefa a Františky Vašinových, oba bytem č. p. 36, 768 71 Komárno za cenu ve
výši 100 Kč;
4. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1101-598/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Komárno:
a)
- p. č. 822/8, ostatní plocha, o výměře 28 m2,
od manželů Václava a Marie Matušů, oba bytem č. p. 38, 768 71 Komárno za cenu ve výši
1.400 Kč;
b)
- p. č. 822/9, ostatní plocha, o výměře 69 m2,
od Ing. Karla Tvrdoně, bytem Švermova 255/8, 625 00 Brno - Bohunice a Stanislava Tvrdoně,
bytem Přílepy 79, 769 01 Přílepy za cenu ve výši 3.450 Kč;
5. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1100-8291/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Komárno:
a)
- p. č. 819/21, ostatní plocha, o výměře 31 m 2,
od manželů Ladislava Pauka a Zdenky Paukové, oba bytem č. p. 54, 768 71 Komárno za
cenu ve výši 1.550 Kč;
b)
- p. č. 819/40, ostatní plocha, o výměře 171 m 2,
- p. č. 819/54, ostatní plocha, o výměře 669 m2,
od Mgr. Jiřího Mati, bytem Lipnická 1684, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši
42.000 Kč;
c)
- p. č. 819/50, ostatní plocha, o výměře 73 m 2,
od Ludmily Maťové, bytem Nádražní 450, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši
3.650 Kč;
d)
- p. č. 819/10, ostatní plocha, o výměře 120 m 2,
- p. č. 819/59, ostatní plocha, o výměře 195 m 2,
od Šárky Martinákové, bytem Loučka 25, 756 44 Loučka za cenu ve výši 15.750 Kč;
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e)
- p. č. 819/34, ostatní plocha, o výměře 123 m 2,
od Jindřišky Pavlunové, bytem Babice 26, 756 43 Kelč za cenu ve výši 6.150 Kč;
f)
- p. č. 819/23, ostatní plocha, o výměře 46 m 2,
od Mgr. Ivany Valentíkové, bytem č. p. 57, 768 71 Komárno za cenu ve výši 2.300 Kč;
g)
- p. č. 819/30, ostatní plocha, o výměře 58 m2,
od manželů Josefa a Marty Šindelkových, bytem č. p. 96, 768 71 Komárno za cenu ve výši
2.900 Kč;
h)
- p. č. 819/39, ostatní plocha, o výměře 208 m 2,
od Ladislava Mašlaně a Elišky Mašlaňové, oba bytem č. p. 93, 768 71 Komárno za cenu ve
výši 10.400 Kč;
i)
- p. č. 819/22, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
- p. č. 819/28, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
- p. č. 819/60, ostatní plocha, o výměře 194 m 2,
od Marie Blablové, bytem Kostelní 135, 768 24 Hulín za cenu ve výši 14.500 Kč;
j)
- p. č. 819/32, ostatní plocha, o výměře 133 m2,
- p. č. 819/53, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
od Zdeňka Tvrdoně, bytem č. p. 26, 768 71 Komárno za cenu ve výši 6.850 Kč;
k)
- p. č. 819/41, ostatní plocha, o výměře 124 m 2,
- p. č. 819/55, ostatní plocha, o výměře 198 m 2,
od Jindřišky Hradilové, bytem Všechovice 10, 753 53 Všechovice za cenu ve výši 16.100 Kč;
l)
- p. č. 819/11, ostatní plocha, o výměře 57 m 2,
- p. č. 819/46, ostatní plocha, o výměře 114 m 2,
- p. č. 819/48, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 819/49, ostatní plocha, o výměře 10 m2,
od Marie Hruškové, bytem č. p. 9, 768 71 Komárno za cenu ve výši 11.600 Kč;
m)
- p. č. 819/8, ostatní plocha, o výměře 83 m2,
od Blanky Jůnové, bytem Komenského 226, 273 06 Libušín za cenu ve výši 4.150 Kč;
n)
- p. č. 819/2, ostatní plocha, o výměře 148 m2,
- p. č. 819/62, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 819/14, ostatní plocha, o výměře 77 m 2,
- p. č. 819/36, ostatní plocha, o výměře 67 m 2,
od Jiřího Petříka, bytem č. p. 4, 768 71 Komárno za cenu ve výši 15.200 Kč;
o)
- p. č. 819/20, ostatní plocha, o výměře 24 m 2,
- p. č. 819/26, ostatní plocha, o výměře 66 m 2,
od Ladislava Icely, bytem č. p. 62, 768 71 Komárno za cenu ve výši 4.500 Kč;
p)
- p. č. 819/45, ostatní plocha, o výměře 112 m 2,
od Jany Kupkové, bytem Škroupova 1386/2, 736 01 Havířov – Podlesí a od Stanislavy
Kutějové, bytem Havlíčkova 1735/86, 767 01 Kroměříž za cenu ve výši 5.600 Kč;
q)
- p. č. 819/58, ostatní plocha, o výměře 128 m 2,
- p. č. 819/12, ostatní plocha, o výměře 55 m2,
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- p. č. 819/5, ostatní plocha, o výměře 21 m2,
od Petra Halfara, bytem č. p. 61, 768 71 Komárno za cenu ve výši 10.200 Kč;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
a)
- p. č. 1257/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 19 od Rostislava Dubjáka a Ludmily Dubjákové, oba bytem Podhradní
Lhota 12, 768 71 Podhradní Lhota za cenu ve výši 500 Kč;
b)
- p. č. 1257/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 110 od manželů Aloise Staši a Marie Stašové, oba bytem Podhradní
Lhota 1, 768 71 Podhradní Lhota za cenu ve výši 11.200 Kč;
c)
- p. č. 1257/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 264 od Pavla Pavlištíka, bytem Podhradní Lhota 40, 768 71 Podhradní
Lhota a od Radomíra Pavlištíka, bytem Kálalova 804/5, 757 01 Valašské Meziříčí za cenu ve
výši 1.900 Kč;
7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem:
a)
- p. č. 2808/27, ostatní plocha,
- p. č. 2808/73, ostatní plocha,
- p. č. 2820/1, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 2141 od PharmDr. Dagmar Malénkové, bytem 6. května 556, 768 61
Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 53.250 Kč;
b)
- p. č. 2236/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3518 od A.S.A. skládka Bystřice, s. r. o., se sídlem Cihelna 1600, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ 26227959, za cenu ve výši 30.800 Kč;
c)
- p. č. 2639/87, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 307 od Heleny Matuštíkové, bytem Meziříčská 559, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem za cenu ve výši 850 Kč;
d)
- p. č. 2232/21, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 211 od Oldřicha Galasovského a Zdeňka Galasovského, oba bytem
Hostýnská 397, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 3.600 Kč;
e)
- p. č. 2808/11, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 6468 od Miroslava Gregora, bytem Masarykovo nám. 68, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem za cenu ve výši 26.550 Kč;
8. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1636-288/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Hovězí:
a)
- p. č. 16535/48, ostatní plocha, o výměře 49 m 2,
od Miroslava Mikeše, bytem Hovězí 563, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 2.450 Kč;
b)
- p. č. 16535/42, ostatní plocha, o výměře 84 m2,
od Evy Podešvové, bytem Janová 63, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 4.200 Kč;
c)
- p. č. 16535/46, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
od Josefa Čokavce, bytem Hovězí 211, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 2.550 Kč;
d)
- p. č. 16535/34, ostatní plocha, o výměře 30 m2,
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od Ladislava Valíčka, bytem Hovězí 135, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 1.500 Kč;
e)
- p. č. 16535/55, ostatní plocha, o výměře 76 m 2,
od Marie Smejkalové, bytem Hovězí 403, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 3.800 Kč;
f)
- p. č. 16535/47, ostatní plocha, o výměře 68 m2,
od Ludmily Soukupové, bytem Hovězí 286, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 3.400 Kč;
g)
- p. č. 16535/35, ostatní plocha, o výměře 28 m 2,
od Jaroslava Mazáče, bytem Hovězí 595, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 1.400 Kč;
h)
- p. č. 16535/24, ostatní plocha, o výměře 59 m 2,
od Jana Skláře, bytem Hovězí 8, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 2.950 Kč;
ch)
- p. č. 16535/30, ostatní plocha, o výměře 67 m 2,
od Jaroslava Laži, bytem Rodinná 865, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 3.350 Kč;
i)
- p. č. 16535/53, ostatní plocha, o výměře 64 m 2,
od Jarmily Pončíkové, bytem Halenkov 77, 756 03 Halenkov za cenu ve výši 3.200 Kč;
j)
- p. č. 16535/52, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
od manželů Jaromíra a Mgr. Olgy Řezníčkových, oba bytem Hovězí 30, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 3.550 Kč;
k)
- p. č. 16535/56, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
od manželů Josefa a Marie Sklářových, oba bytem Hovězí 401, 756 01 Hovězí za cenu ve
výši 2.500 Kč;
l)
- p. č. 16535/23, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
- p. č. 16535/71, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
- p. č. 16535/66, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
od Marie Bogarové, bytem Hovězí 98, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 3.850 Kč;
m)
- p. č. 16535/15, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
- p. č. 16535/16, ostatní plocha, o výměře 12 m2,
od manželů Mgr. Karla a Mgr. Jany Potockých, oba bytem Hovězí 455, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 2.550 Kč;
n)
- p. č. 16535/38, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
- p. č. 16535/51, ostatní plocha, o výměře 74 m 2,
od Marie Chrástecké, bytem Hovězí 364, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 8.100 Kč;
o)
- p. č. 16535/65, ostatní plocha, o výměře 51 m 2,
- p. č. 16535/67, ostatní plocha, o výměře 53 m 2,
od Hany Kostkové, bytem Hovězí 681, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 5.200 Kč;
p)
- p. č. 16535/26, ostatní plocha, o výměře 36 m2,
- p. č. 16535/27, ostatní plocha, o výměře 41 m 2,
od Jaroslava Pončíka, bytem Hovězí 270, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 3.850 Kč;
q)
- p. č. 16535/13, ostatní plocha, o výměře 12 m 2,
- p. č. 16535/43, ostatní plocha, o výměře 65 m2,
od Marie Valešové, bytem Janová 29, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 3.850 Kč;
r)
- p. č. 16535/37, ostatní plocha, o výměře 153 m 2,
od Ing. Zdeňka Trčálka, bytem Ústí 12, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 7.650 Kč;
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s)
- p. č. 16535/3, ostatní plocha, o výměře 16 m2,
od Pavla Řezníčka, bytem 9. května 1605, 742 58 Příbor za cenu ve výši 800 Kč;
t)
- p. č. 16535/20, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
od Petry Dohnalové, bytem Hovězí 581, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 700 Kč;
u)
- p. č. 16535/19, ostatní plocha, o výměře 13 m2,
od manželů Mgr. Tomáše a Mgr. Soni Hadašových, oba bytem Družstevní 1180, 755 01
Vsetín za cenu ve výši 650 Kč;
v)
- p. č. 16535/18, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
od Růženy Janušové, bytem Hovězí 155, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 750 Kč;
w)
- p. č. 16535/7, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
od Josefa Šipuly, bytem Janová 43, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 750 Kč;
x)
- p. č. 16535/64, ostatní plocha, o výměře 100 m 2,
od Aleny Šulákové, bytem Huslenky 590, 756 02 Huslenky za cenu ve výši 5.000 Kč;
y)
- p. č. 16535/58, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
od Tomáše Machaly, bytem třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno za cenu ve výši 550 Kč;
z)
- p. č. 16535/41, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
od Ing. Michala Zubíčka, bytem Ratiboř 39, 756 21 Ratiboř u Vsetína za cenu ve výši 4.400
Kč;
aa)
- p. č. 16535/4, ostatní plocha, o výměře 14 m 2,
- p. č. 16535/44, ostatní plocha, o výměře 55 m 2,
od Ivana Janiše, bytem Okružní 443, Rokytnice, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 3.450 Kč;
bb)
- p. č. 16535/21, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
od Evy Kubíčkové, bytem Beskydská 1718, 738 01 Frýdek Místek a Jany Mizerové, bytem
Václavovická 1076, 739 34 Šenov za cenu ve výši 3.250 Kč;
cc)
- p. č. 16535/8, ostatní plocha, o výměře 52 m 2,
od manželů Vítězslava a Marie Korytářových, oba bytem Štěpánská 1886, 755 01 Vsetín za
cenu ve výši 2.600 Kč;
dd)
- p. č. 16535/11, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
od Milana Grygara, bytem Janová 234, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 650 Kč;
ee)
- id. podíl ve výši ½ p. č. 16535/22, ostatní plocha, o výměře 63 m2,
od Zbyňka Mikeše, bytem Hovězí 753, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 1.575 Kč;
ff)
- p. č. 16535/54, ostatní plocha, o výměře 71 m 2,
- p. č. 16535/68, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
- p. č. 16535/69, ostatní plocha, o výměře 321 m2,
od Vsacko Hovězí a.s., se sídlem Janová 266, 755 01 Vsetín, IČ: 25366734, za cenu ve výši
22.850 Kč;
gg)
- id. podíl ve výši ¼ p. č. 16535/57, ostatní plocha, o výměře 31 m2,
od Antonína Mikeše, bytem Hovězí 572, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 388 Kč;
9. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 711-288a/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Janová:
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a)
- p. č. 2992/2, ostatní plocha, o výměře 128 m 2,
od Pavla Petřeka, bytem Janová 67, 755 01 Janová za cenu ve výši 6.400 Kč;
b)
- p. č. 2992/3, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
od Lenky Petřekové, bytem Janová 67, 755 01 Janová za cenu ve výši 100 Kč;
c)
- p. č. 2992/5, ostatní plocha, o výměře 34 m 2,
od Daniely Mikulcové, bytem Janová 219, 755 01 Janová za cenu ve výši 1.700 Kč;
d)
- p. č. 2992/9, ostatní plocha, o výměře 5 m2,
od Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně (dolní sbor), se sídlem
Palackého 153, 755 01 Vsetín, IČ 47659068 za cenu ve výši 250 Kč;
e)
- p. č. 2992/16, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 2992/20, ostatní plocha, o výměře 11 m 2,
od Karla Solanského, bytem Janová 113, 755 01 Janová za cenu ve výši 950 Kč;
f)
- p. č. 2992/21, ostatní plocha, o výměře 6 m 2,
od Jiřiny Grygarové, bytem Janová 234, 755 01 Janová za cenu ve výši 300 Kč;
g)
- p. č. 2992/27, ostatní plocha, o výměře 363 m2,
od Ludmily Kašparové, bytem Hovězí 281, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 18.150 Kč;
h)
- p. č. 2992/26, ostatní plocha, o výměře 346 m2,
od Pavly Hatlapatkové, bytem Janová 83, 755 01 Janová za cenu ve výši 17.300 Kč;
ch)
- p. č. 2992/30, ostatní plocha, o výměře 95 m 2,
od Ing. Pavla Ludvy, bytem Hluboké 740, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 4.750 Kč;
i)
- p. č. 2992/31, ostatní plocha, o výměře 54 m2,
od Pavla Bambucha, bytem Janová 171, 755 01 Janová za cenu ve výši 2.700 Kč;
j)
- p. č. 2992/6, ostatní plocha, o výměře 151 m 2,
- p. č. 2992/7, ostatní plocha, o výměře 352 m 2,
- p. č. 2992/37, ostatní plocha, o výměře 79 m 2,
od Mgr. Vladimíra Zezuly, bytem Jiráskova 297/14, 779 00 Olomouc - Hodolany za cenu ve
výši 29.100 Kč;
10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kudlovice:
- p. č. 4013/6, ostatní plocha,
- p. č. 4013/7, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1231 od Jaroslava Prokeše, bytem Sušice 164, 687 04 Sušice za cenu
ve výši 7.150 Kč;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Bojkovice a k. ú. Přečkovice:
a)
- p. č. 1324/47 ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 231 od Jana Ungermana, bytem Biskupice 1, 763 41 Biskupice, Ing.
Jaroslava Ungermana, bytem Větrná 407, 686 05 Uherské Hradiště za cenu ve výši 12.250
Kč;
b)
- p. č. 1324/36, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 130 od Jaroslava Kratěny, bytem Jiráskova 2234/35a, Pod Bezručovým
vrchem, 794 01 Krnov, Lubomíra Kratěny, bytem Nivy I 4229, 760 01 Zlín, Ing. Silvie
Kratěnové, bytem Vidlák 721, 198 00 Praha 9 - Hostavice za cenu ve výši 6.900 Kč;
12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nivnice:
a)
- p. č. 3026/10, ostatní plocha,
- p. č. 3026/15, ostatní plocha,
- p. č. 3057/64, ostatní plocha,
- p. č. 3060/9, ostatní plocha,
- p. č. 3074/220, ostatní plocha,
- p. č. 4611/2, ostatní plocha,
- p. č. 4616/2, ostatní plocha,
- p. č. 5616/63, ostatní plocha,
- p. č. 5635/26, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 21 od Zemědělské akciové společnosti Nivnice, se sídlem Brodská 624,
687 51 Nivnice, IČ 47905891, za cenu ve výši 103.100 Kč;
b)
- p. č. 4614/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3287 od Jany Bartošové, bytem Sadová 1882, 688 01 Uherský Brod za
cenu ve výši 450 Kč;
c)
- p. č. 4608/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2685 od Evy Orgoňové, bytem Nábřežní 998, 687 51 Nivnice za cenu ve
výši 3.000 Kč;
d)
- p. č. 3057/63, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2006 od Šárky Doškové, bytem Vinohradská 828, 687 62 Dolní Němčí
za cenu ve výši 10.250 Kč;
e)
- p. č. 1702/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 89 od Petra Kroči, bytem Pořádí 21, 687 51 Nivnice za cenu ve výši 3.500
Kč;
f)
- p. č. 4615/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2083 od Marie Polanské, bytem Komenského 333, 687 51 Nivnice za
cenu ve výši 450 Kč;
g)
- p. č. 4610/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1109 od Františka Marka, bytem Pašovice 131, 687 56 Pašovice za cenu
ve výši 100 Kč;
h)
- p. č. 4612/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2047 od Ing. Lenky Gabrielové, bytem Michalská 1755, 686 03 Staré
Město za cenu ve výši 2.200 Kč;
i)
- p. č. 5635/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 636 od manželů Iva a Mgr. Hany Kalvodových, bytem Babice nad
Svitavou 326, 664 01 Babice nad Svitavou za cenu ve výši 40.550 Kč;
j)
- p. č. 4603/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3071 od Josefa Kysučana, bytem Velké Karlovice 443, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 4.150 Kč;
13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlčnov:
- p. č. 4707/252, ostatní plocha,
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- p. č. 4707/254, ostatní plocha,
- p. č. 4707/256, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 3851 od obce Dolní Němčí, se sídlem Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí,
IČ 00290904, za cenu ve výši 43.050 Kč;
14. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1493-13/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Vlčnov:
- p. č. 4713/8, ostatní plocha, o výměře 1224 m 2,
od Antonína Pěrky, bytem Nivnická 59, 687 62 Dolní Němčí za cenu ve výši 61.200 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 2301/23, ostatní plocha,
- p. č. 2301/25, ostatní plocha,
- p. č. 2301/27, ostatní plocha,
- p. č. 2301/29, ostatní plocha,
- p. č. 2301/31, ostatní plocha,
- p. č. 2301/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Dolní Němčí, se sídlem Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí,
IČ 00290904, za cenu ve výši 11.850 Kč;
16. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Bohuslavice u Zlína a k. ú. Bohuslavice u Zlína:
- p. č. 960/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 205 od Miroslava Prachaře, bytem Bohuslavice u Zlína 242, 763 51
Bohuslavice u Zlína za cenu ve výši 4.450 Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Oldřichovice a k. ú. Oldřichovice u Napajedel:
a)
- p. č. 1538, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 47 od Zdeňka Zapletala, bytem Kvítkovská 281, 763 61 Pohořelice za
cenu ve výši 5.350 Kč;
b)
- p. č. 1540, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 31 od Bohuslavy Skalákové, bytem Rooseveltova 1661/35, Předměstí,
412 01 Litoměřice za cenu ve výši 3.450 Kč;
c)
- p. č. 1550, ostatní plocha,
- p. č. 1563, ostatní plocha
zapsaných na LV č. 332 od Josefa Hanáka, bytem Oldřichovice 8, 763 61 Oldřichovice za
cenu ve výši 5.550 Kč;
d)
- p. č. 1558, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 149 od Bohuslavy Poláškové, bytem Komenského 1157, 763 61
Napajedla, Vincence Strojila, bytem Oldřichovice 29, 763 61 Oldřichovice, Františky
Svobodové, bytem Bartošova 211, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice za cenu ve výši 750 Kč;
e)
- p. č. 1564, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 109 od Petra Zelíka, bytem Oldřichovice 132, 763 61 Oldřichovice za
cenu ve výši 2.900 Kč;
f)
- p. č. 1565, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 42 od Zdeňky Dostálové, bytem Novosady 1502, 769 01 Holešov, Ludmily
Hlavačkové, bytem Tyršova 919, Malenovice, 763 02 Zlín za cenu ve výši 6.450 Kč;
g)
- p. č. 1566, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 56 od Rostislava Strojila, bytem Oldřichovice 28, 763 61 Oldřichovice,
Věry Strojilové, bytem Oldřichovice 28, 763 61 Oldřichovice za cenu ve výši 5.800 Kč;
h)
- p. č. 1567, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 20 od Josefa Doležala, bytem Oldřichovice 20, 763 61 Oldřichovice za
cenu ve výši 5.650 Kč;
i)
- p. č. 1570, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 247 od Miroslavy Gojšové, bytem Oldřichovice 74, 763 61 Oldřichovice
za cenu ve výši 6.750 Kč;
j)
- p. č. 1571, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 269 od Vlasty Chybíkové, bytem Svatoplukova 1282, 763 61 Napajedla
za cenu ve výši 6.050 Kč;
k)
- p. č. 1572, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 84 od Boženy Nedbalové, bytem Oldřichovice 87, 763 61 Oldřichovice
za cenu ve výši 7.950 Kč;
l)
- p. č. 1573, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 21 od Romana Gajdůška, bytem Oldřichovice 35, 763 61 Oldřichovice za
cenu ve výši 9.000 Kč;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 121/7, ostatní plocha,
- p. č. 121/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1129 od SALIX MORAVA, a. s., se sídlem Revoluční 130/30, 751 17
Horní Moštěnice, IČ 25380893, za cenu ve výši 700 Kč;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Koryčany:
- p. č. 2560/67, ostatní plocha,
- p. č. 2560/102, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 1881 od SALIX MORAVA, a. s., se sídlem Revoluční 130/30, 751 17
Horní Moštěnice, IČ 25380893, za cenu ve výši 400 Kč;
20. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 136-7461/2006,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Hlinsko pod Hostýnem:
- p. č. 1100/1, ostatní plocha, o výměře 40 m2
od Jana Lešánka, bytem Hlinsko p. H. 83, 768 41 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši
2.000 Kč;
II. zrušit část usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje:
- č. 0731/Z21/12 ze dne 12.09.2012 – bod A. 6;
III. vzít na vědomí
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj,
Pobočka Vsetín, Č.j.: SPU 636998/2014 ze dne 05.02.2015 o výměně nebo přechodu
vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malá Bystřice, dle přílohy
č. 0269-15-P03;
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IV. předat nemovité věci
- uvedené v bodech A. 1.-5. a B. 1.-20. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860, a to ke dni jejich nabytí do vlastnictví Zlínského kraje;
- nabyté na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu
pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, Č.j.: SPU 636998/2014 ze dne 05.02.2015 o výměně nebo
přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malá Bystřice,
dle přílohy č. 0269-15-P03, u nemovitého majetku zapsaného na LV č. 160 k hospodaření
příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku
5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860, a u nemovitého majetku zapsaného na LV č. 433 k
hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 239/49, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00851574.

15

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0260/R08/15

schvaluje
A. záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
1. pozemku
- p. č. 1276, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2290 pro obec a k. ú. Želechovice nad Dřevnicí;
2. pozemků
- p. č. 2782/49, ostatní plocha o výměře 5 m 2,
- p. č. 2782/50, ostatní plocha o výměře 85 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 443-95/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Sehradice;
3. pozemků
- p. č. 5430/12, ostatní plocha,
- p. č. 5430/13, ostatní plocha,
- p. č. 5430/14, ostatní plocha,
- p. č. 5430/15, ostatní plocha,
- p. č. 5430/16, ostatní plocha,
- p. č. 5430/17, ostatní plocha,
- p. č. 5430/18, ostatní plocha,
- p. č. 5430/19, ostatní plocha,
- p. č. 5430/20, ostatní plocha,
- p. č. 5430/21, ostatní plocha,
- p. č. 5430/22, ostatní plocha,
- p. č. 5430/23, ostatní plocha,
- p. č. 5430/24, ostatní plocha,
- p. č. 5430/25, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 377 pro obec a k. ú. Jalubí;

21/44

R08/15

4. pozemků
- p. č. 3026/3, ostatní plocha,
- p. č. 3026/4, ostatní plocha,
- p. č. 6667/40, ostatní plocha,
- p. č. 6667/42, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2159 pro obec a k. ú. Nivnice;
5. pozemků
- p. č. 2830/1, ostatní plocha, o výměře 504 m 2,
- p. č. 2830/8, ostatní plocha, o výměře 331 m2,
- p. č. 2830/9, ostatní plocha, o výměře 23 m 2,
- p. č. 2830/10, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1568-103/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Nivnice;
6. pozemků
- p. č. 2268/182, ostatní plocha,
- p. č. 2268/183, ostatní plocha,
- p. č. 2268/184, ostatní plocha,
- p. č. 2268/185, ostatní plocha,
- p. č. 2268/186, ostatní plocha,
- p. č. 2268/187, ostatní plocha,
- p. č. 2339/5, ostatní plocha,
- p. č. 2339/7, ostatní plocha,
- p. č. 4161/2, ostatní plocha,
- p. č. 4161/3, ostatní plocha,
- p. č. 4161/4, ostatní plocha,
- p. č. 4161/11, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 163 pro obec a k. ú. Dolní Němčí;
7. pozemků
- p. č. 2268/189, ostatní plocha, o výměře 686 m 2,
- p. č. 2268/190, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1074-14/2015, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Dolní Němčí;
8. pozemku
- p. č. st. 582, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 331, obč. vyb.,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 6471 pro obec a k. ú. Otrokovice, s tím, že převod vlastnictví lze
uskutečnit nejdříve po ukončení doby udržitelnosti projektu "Přeshraniční systém inovačního
vzdělávání ve středním odborném školství";
9. pozemků
- p. č. st. 450, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 380, bydlení,
- p. č. st. 742, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 638, bydlení,
- p. č. st. 743, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
- p. č. st. 744, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.
vybavenost,
- p. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, bydlení,
- p. č. 2684/1, ostatní plocha,
- p. č. 2684/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1487 pro obec a k. ú. Luhačovice;

22/44

R08/15

10. pozemků
- p. č. 1954/18, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1954/19, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. 1954/20, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 3970 pro obec Valašské meziříčí a k. ú. Valašské Meziříčí-město;
11. pozemků
- p. č. st. 4382, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 4772/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 4773/3, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 2863 pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm;
12. pozemku
- p. č. st. 46/3, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 819 pro obec a k. ú. Suchá Loz;
13. pozemku
- p. č. st. 209/3, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 122 pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na Moravě;
14. pozemku
- p. č. st. 926/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 193 pro obec a k. ú. Seninka;
15. pozemku
- p. č. st. 5223/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 7349 pro obec a k. ú. Uherský Brod;
16. pozemku
- p. č. st. 147/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4414 pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy;
17. pozemku
- p. č. st. 12/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 567 pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova;
18. pozemku
- p. č. 2598/10, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 930 pro obec a k. ú. Břestek;
19. pozemků
- p. č. 1731/1, ostatní plocha,
- p. č. 4008/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 216 pro obec a k. ú. Kudlovice;
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B. Záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví
kraje formou výběrového řízení dle podmínek uvedených v příloze č. 0271-15-P02:
pozemků
- p. č. st. 450, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 380, bydlení,
- p. č. st. 742, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 638, bydlení,
- p. č. st. 743, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
- p. č. st. 744, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.
vybavenost,
- p. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, bydlení,
- p. č. 2684/1, ostatní plocha,
- p. č. 2684/2, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1487 pro obec a k. ú. Luhačovice.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0261/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A. bezúplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí obdarovaný:
1. pozemků
- p. č. 632/19, ostatní plocha,
- p. č. 632/20, ostatní plocha,
- p. č. 632/21, ostatní plocha,
- p. č. 632/22, ostatní plocha,
- p. č. 632/23, ostatní plocha,
- p. č. 632/32, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 261 pro obec a k. ú. Nezdenice, do vlastnictví obce Nezdenice, Drahy
72, 687 32 Nezdenice, IČ 00291161;
2. pozemků:
- p. č. 2231/27, ostatní plocha,
- p. č. 2231/46, ostatní plocha,
- p. č. 2232, ostatní plocha,
- p. č. 2234/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 1137 pro obec a k. ú. Rajnochovice, do vlastnictví obce Rajnochovice,
Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice, IČ 00287661;
3. pozemků:
- p. č. 34/2 ostatní plocha,
- p. č. 188/3, ostatní plocha,
- p. č. 188/4, ostatní plocha,
- p. č. 189/3, ostatní plocha,
- p. č. 189/4, ostatní plocha,
- p. č. 189/9, ostatní plocha,
- p. č. 189/10, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 422 pro obec Zlobice a k. ú. Bojanovice u Zlobic, do vlastnictví obce
Zlobice, Zlobice 77, 768 31 Zlobice, IČ 00287954;
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4. pozemků:
- p. č. 399/6 ostatní plocha,
- p. č. 399/7, ostatní plocha,
- p. č. 399/10, ostatní plocha,
- p. č. 399/11, ostatní plocha,
- p. č. 399/13, ostatní plocha,
- p. č. 399/15, ostatní plocha,
- p. č. 399/18, ostatní plocha,
- p. č. 399/19, ostatní plocha,
- p. č. 399/20, ostatní plocha,
- p. č. 399/21, ostatní plocha,
- p. č. 422/21, ostatní plocha,
- p. č. 422/22, ostatní plocha,
- p. č. 422/23, ostatní plocha,
- p. č. 422/24, ostatní plocha,
- p. č. 422/28, ostatní plocha,
- p. č. 422/30, ostatní plocha,
- p. č. 422/32, ostatní plocha,
- p. č. 422/33, ostatní plocha,
- p. č. 422/35,ostatní plocha,
- p. č. 434/5, ostatní plocha,
- p. č. 434/8, ostatní plocha,
- p. č. 434/11, ostatní plocha,
- p. č. 1082/2, ostatní plocha,
- p. č. 1158/2, ostatní plocha,
- p. č. 1242/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 534 pro obec a k. ú. Zlobice, do vlastnictví obce Zlobice, Zlobice 77,
768 31 Zlobice, IČ 00287954;

B. úplatný převod nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z
vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí nabyvatel,
vyjma bodu 1., kdy daň z nabytí uhradí převodce:
1. pozemku
- p. č. 1961, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4644 pro obec a k. ú. Vsetín do spoluvlastnictví Ing. Jaromíra Fialy,
bytem trvale Jablůnka 435, PSČ 756 23 (podíl id. ½) a Josefa Krčmy, bytem trvale Michala
Urbánka 440, Vsetín – Rokytnice, PSČ 755 01 (podíl id. ½), za kupní cenu ve výši 3.490.000
Kč;
2. pozemku
- p. č. st. 444/6, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 3054 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště do vlastnictví E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ
28085400, za kupní cenu ve výši 43.130 Kč;
3. pozemku
- p. č. st. 7585, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 4977 pro obec a k. ú. Zlín do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za kupní cenu
ve výši 26.190 Kč;
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4. pozemku
- p. č. st. 4250, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 6908 pro obec a k. ú. Uherský Brod do vlastnictví E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, za
kupní cenu ve výši 41.340 Kč;
5. pozemků
- p. č. 15528/14, ostatní plocha, o výměře 122 m2,
- p. č. 15528/15, ostatní plocha, o výměře 32 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1582-75/2014 odsouhlaseného
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Hovězí do vlastnictví Jany Filové, bytem trvale Hovězí 622, PSČ 756 01 za kupní cenu ve výši
40.560 Kč;
6. pozemku
- p. č. 2016/2, ostatní plocha, o výměře 10 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 279-311/2014 odsouhlaseného
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Lutopecny do vlastnictví obce Lutopecny, se sídlem Lutopecny 1, PSČ 767 01 za kupní cenu
ve výši 1.100 Kč; ke které bude připočítána DPH v zákonné výši;
7. inženýrské sítě
- plynárenského zařízení - STL přípojka plynu DN 63 o celkové délce 405,8 m, umístěné v
pozemcích p. č. 301/1, p. č. 301/2, p. č. 301/4, p. č. 293/2, p. č. 293/14, p. č. 282 v k. ú.
Klečůvka do vlastnictví Josefa Doležala, bytem trvale Klečůvka 60, PSČ 763 11 za kupní cenu
ve výši 23.752 Kč;
8. pozemku
- p. č. 662/15, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště do vlastnictví MANAG
development, a. s., se sídlem Zarámí 92, Zlín, PSČ 760 01, IČ 02302926, za kupní cenu ve
výši 52.520 Kč, ke které bude připočítána DPH v zákonné výši;

C. rozpočtové opatření č. ZZK/0022/2015 dle přílohy č. 0270-15-P11.
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Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0262/R08/15

rozhodla
v souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v
lesích na území Zlínského kraje a způsobu jejich využití (2013-2019) o snížení všech sazeb
o 30 %;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích
na území Zlínského kraje dle vzoru uvedeného v příloze č. 0281-15-P05 se subjekty
uvedenými v příloze č. 0281-15-P03;
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2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací na hospodaření v lesích na území Zlínského
kraje subjektům uvedeným v příloze č. 0281-15-P04 a uzavření veřejnoprávních smluv s
těmito subjekty dle vzoru uvedeného v příloze č. 0281-15-P05.
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PF02-15DT1 Podprogram na podporu obnovy venkova - poskytnutí dotací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0263/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí dotací na realizaci projektů v souladu s pravidly PF02-15 Podprogramu na
podporu obnovy venkova, dle přílohy č. 0282-15-P02, v členění:
a) investiční dotace:
1. Obec Hradčovice, IČ 00290963, dotace ve výši 267.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/122
Hradčovice - parkovací plocha u hřbitova;
2. Obec Sazovice, IČ 00568716, dotace ve výši 366.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/123
"Sazovice - příjezd a přístup ke škole";
3. Obec Rudice, IČ 00542270, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/124
Dostavba zpevněných ploch na hřbitově poz. p.č. 1496 v k.ú. Rudice.;
4. Obec Bratřejov, IČ 00283801, dotace ve výši 109.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/126
Rekonstrukce místní komunikace po živelní události;
5. Obec Horní Němčí, IČ 00290947, dotace ve výši 796.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/128
Rekonstrukce chodníků v Horním Němčí;
6. Obec Kaňovice, IČ 00226238, dotace ve výši 157.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/130
Kaňovice - obnova chodníků 2015;
7. Obec Pohořelice, IČ 00568686, dotace ve výši 451.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/132
Modernizace a výstavba komunikace chodníku ulice Oldřichovská;
8. Obec Police, IČ 00635804, dotace ve výši 335.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/133
Rekonstrukce MK "Nad Kaplí" v obci Police;
9. Obec Lhota, IČ 00568635, dotace ve výši 500.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/134
Investiční rekonstrukce chodníku podél komunikace III/4978 - II. etapa;
10. Obec Starý Hrozenkov, IČ 00291331, dotace ve výši 432.000 Kč, na projekt PF0215DT1/135 Rekonstrukce chodníku u silnice I/50 Starý Hrozenkov;
11. Obec Hřivínův Újezd, IČ 00283983, dotace ve výši 184.000 Kč, na projekt PF0215DT1/136 Hřivínův Újezd: prodloužení chodníku SO 102 - podél silnice III/49718.;
12. Obec Osíčko, IČ 00287563, dotace ve výši 410.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/137
Komplexní úprava prostranství před mateřskou školou v obci Osíčko;
13. Obec Slavkov, IČ 00291315, dotace ve výši 415.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/138
Revitalizace hřbitovního areálu Slavkov - Etapa 2;
14. Městys Pozlovice, IČ 00568708, dotace ve výši 574.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/139
Pozlovice - rekonstrukce MK A. Václavíka;
15. Obec Blazice, IČ 47930292, dotace ve výši 199.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/140
Rekonstrukce pěší komunikace podél silnice II. třídy v centru obce Blazice;
16. Obec Brusné, IČ 00287091, dotace ve výši 317.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/143
Rekonstrukce místní komunikace "Na kovárně" v Brusném;
17. Obec Drnovice, IČ 00557889, dotace ve výši 513.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/144
Rekonstrukce místní účelové komunikace v obci Drnovice;
18. Obec Francova Lhota, IČ 00303755, dotace ve výši 558.000 Kč, na projekt PF0215DT1/145 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota;
19. Obec Rudimov, IČ 46276050, dotace ve výši 426.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/148
Osvícené výletiště;
20. Obec Petrůvka, IČ 68731957, dotace ve výši 207.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/149
Dokončení rekonstrukce chodníků v Petrůvce podél komunikace II/493;
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21. Obec Rusava, IČ 00287709, dotace ve výši 488.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/150
Rekonstrukce místní komunikace U Kocfeldů, p.č. 2636;
22. Obec Stříbrnice, IČ 00542229, dotace ve výši 54.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/151
Chodník u nového obchodu - Stříbrnice;
23. Obec Hutisko-Solanec, IČ 00303836, dotace ve výši 760.000 Kč, na projekt PF0215DT1/152 Bezbariérový chodník směr Vigantice podél silnice III/4867;
24. Obec Hostišová, IČ 00568562, dotace ve výši 449.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/153
Rekonstrukce MK Hostišová, Pod kaplí - úprava nebezpečného úseku;
25. Obec Mysločovice, IČ 00284211, dotace ve výši 222.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/154
Rekonstrukce lávky přes potok Racková v Mysločovicích;
26. Obec Zděchov, IČ 00304484, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/155
Modernizace chodníků v obci Zděchov;
27. Obec Jarcová, IČ 00303879, dotace ve výši 628.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/156
Rekonstrukce místní komunikace 8c – Záhumení;
28. Obec Lačnov, IČ 00303968, dotace ve výši 571.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/160
Obnova parkových úprav v obci Lačnov - mobiliář;
29. Obec Pitín, IČ 00291234, dotace ve výši 352.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/162
Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce;
30. Obec Komňa, IČ 00207438, dotace ve výši 76.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/163
Rekonstrukce místní komunikace v trati "Šefranice";
31. Obec Žlutava, IČ 00284734, dotace ve výši 89.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/168
Hřbitov - rekonstrukce části areálu II. etapa;
32. Obec Rymice, IČ 00544558, dotace ve výši 620.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/169
Rekonstrukce chodníků ke škole v obci Rymice;
33. Obec Doubravy, IČ 00283886, dotace ve výši 104.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/170
Rekonstrukce místních komunikací v obci Doubravy;
34. Obec Karolín, IČ 00380865, dotace ve výši 235.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/171
Revitalizace přístupového chodníku a prostranství kolem mateřské školy v obci Karolín;
35. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 160.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/172
Bezbariérové chodníky - Komárno - II. etapa;
36. Obec Zlámanec, IČ 00368687, dotace ve výši 301.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/175
Rekonstrukce chodníku k obecnímu úřadu Zlámanec k.ú. Zlámanec;
37. Obec Březnice, IČ 48471828, dotace ve výši 633.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/177
Revitalizace centra obce Březnice;
38. Obec Janová, IČ 00851841, dotace ve výši 770.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/178
Rekonstrukce místní komunikace v obci Janová;
39. Obec Bohuslavice u Zlína, IČ 00283789, dotace ve výši 350.000 Kč, na projekt PF0215DT1/179 Veřejné prostranství u Sokolovny;
40. Obec Tupesy, IČ 00542393, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/180
Komplexní rekonstrukce chodníků podél komunikací III/4222 a III/42821 v Tupesích;
41. Obec Věžky, IČ 00287865, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/184
Úpravy zámeckého parku ve Věžkách - etapa č.2;
42. Obec Neubuz, IČ 00568660, dotace ve výši 136.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/185 Areál
MYSLIVNA;
b) neinvestiční dotace:
1. Obec Šumice, IČ 00291404, dotace ve výši 457.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/125
Revitalizace hřbitova v Šumicích;
2. Obec Velká Lhota, IČ 00304409, dotace ve výši 103.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/127
Úprava veřejného prostranství u Obecního domu ve Velké Lhotě;
3. Obec Drslavice, IČ 00360597, dotace ve výši 234.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/131
Revitalizace veřejné zeleně na návsi v Drslavicích;
4. Obec Suchá Loz, IČ 00291374, dotace ve výši 739.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/142
Oprava oplocení hřbitova;
5. Obec Martinice, IČ 00287482, dotace ve výši 494.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/146
Obnova hřbitova, vč. zeleně;
6. Obec Lhota u Vsetína, IČ 68898797, dotace ve výši 712.000 Kč, na projekt PF0215DT1/157 Revitalizace veřejného prostranství u obecního úřadu Lhota u Vsetína;
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7. Obec Pašovice, IČ 00542326, dotace ve výši 298.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/159
Revitalizace zeleně na hřbitově v Pašovicích;
8. Obec Hrobice, IČ 00568571, dotace ve výši 132.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/161
Rekonstrukce zeleně podél místní komunikace ( p.č. 160/1 );
9. Obec Branky, IČ 00303712, dotace ve výši 200.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/164
Revitalizace veřejného prostranství u Kříže v obci Branky;
10. Obec Nedašov, IČ 00284246, dotace ve výši 886.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/165
Komplexní revitalizace veřejného prostranství před ZŠ v Nedašově;
11. Obec Lidečko, IČ 00304042, dotace ve výši 150.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/173
Úprava pomníku padlých v obci Lidečko;
12. Obec Provodov, IČ 00284378, dotace ve výši 550.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/174
Komplexní revitalizace areálu u Mateřské školy Provodov;
13. Obec Kunovice, IČ 00635812, dotace ve výši 1.000.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/181
Revitalizace veřejného prostranství u budovy školy v obci Kunovice;
14. Obec Křekov, IČ 46276041, dotace ve výši 71.000 Kč, na projekt PF02-15DT1/183 Za
vůní bylinek;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0282-15-P04;
II. rozpočtové opatření č. ZZK/0019/2015, dle přílohy č. 0282-15-P05.
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PF04-15 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0264/R08/15

schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací v rámci PF04-15 Podprogram "Podpora ekologických
aktivit v kraji" v členění dle přílohy č. 0283-15-P01:
a) Gymnázium Valašské Klobouky, IČ 61716707, ve výši 62.000 Kč na projekt Ekologická
olympiáda pro středoškoláky ve Zlínském kraji,
b) Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, IČ 00843407, ve výši 21.000 Kč na projekt
Ekostopa strojaře,
c) Spolek přátel hradu Lukova, o. s., IČ 49158295, ve výši 57.000 Kč na projekt Učíme se na
hradě,
d) Mateřská škola Jestřabí, okres Zlín, příspěvková organizace, IČ 70991847, ve výši 25.000
Kč na projekt Máta nebo včelka, naše zahrada je velká a je v ní místa dost,
e) Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace, IČ 71007351, ve výši 68.000 Kč
na projekt Ptáci v naší zahradě,
f) Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, IČ 75833328, ve výši
58.000 Kč na projekt Interaktivní výstavy Život s hmyzem a Krajina v proměnách,
g) Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, IČ 60371790, ve výši 50.000 Kč na
projekt Přírodní učebna jako centrum formálního i neformálního vzdělávání,
h) ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, IČ 44117477, ve výši 25.000 Kč na projekt Krajská
přírodovědná soutěž Poznej a Chraň !,
i) Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Rožnov pod Radhoštěm, IČ 65469658, ve
výši 59.000 Kč na projekt Zlatá včela - oblastní kolo soutěže členů včelařských kroužků
mládeže,
j) Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská, IČ 70238898, ve výši 50.000 Kč na
projekt Dotyky přírody ve škole,
k) Základní škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, IČ 70842761, ve výši 45.000 Kč na
projekt Učíme se na školní zahradě,
l) Základní škola Vsetín, Sychrov 97, IČ 60990465, ve výši 85.000 Kč na projekt Poznáváme
přírodu společně,
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m) Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72038519, ve výši 32.000 Kč na projekt
Ovocnářské aktivity na školní zahradě,
n) ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, IČ 00836397, ve výši 30.000 Kč na projekt
Ekologické výukové programy pro žáky ZŠ a MŠ v regionu,
o) Odborné učiliště Kelč, IČ 00843318, ve výši 24.000 Kč na projekt Návrat ke košikářství,
p) Mateřská škola Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště, IČ
70991898, ve výši 52.000 Kč na projekt Čtyři klíče k poznání,
r) Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace, IČ 71006966, ve výši 39.000
Kč na projekt Příroda pod lupou,
s) Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm, IČ 00843547, ve
výši 42.000 Kč na projekt Environmentální výchova v terénu,
t) Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, IČ 63459086, ve výši 75.000 Kč na
projekt Naučná stezka
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými subjekty, dle vzoru v příloze č. 0283-15P07;
2. neposkytnutí neinvestičních dotací v rámci PF04-15 Podprogram "Podpora ekologických
aktivit v kraji" subjektům uvedeným v příloze č. 0283-15-P02 z důvodů uvedených v přílohách
č. 0283-15-P02 a č. 0283-15-P03;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0069/2015, dle přílohy č. 0283-15-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace v rámci PF04-15
Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji" dle přílohy P01 pro subjekt:
Líska, občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském
kraji, IČ 28558863, ve výši 100.000 Kč na projekt Poctivě vyrobené - podpora udržitelné místní
ekonomiky ve Zlínském kraji,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle vzoru uvedeného v příloze č.
0283-15-P07.

20

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - změna č. 55

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0265/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit změnu č. 55 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje v části odkanalizování obce Seninka, dle přílohy č. 0284-15-P02.

21

Zdravotnictví - dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů nehrazených ze
zdravotního pojištění (TBC, léčiva)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0266/R08/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0067/2015, dle přílohy č. 0305-15-P01.
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22

Zdravotnictví - poskytnutí investiční dotace na úpravu nemocničního informačního
systému KNTB, a. s., v návaznosti na projekt "Technologické vybavení ZZS ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0267/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové investiční dotace Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, na
komplexní dodávku a implementaci modulu (NIS konektoru) pro komunikaci SW FONS Akord
a komunikačního uzlu (adapteru) krajského komunikačního systému v návaznosti na projekt
"Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o.", ve výši
292.820 Kč;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín,
Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č. 0306-15-P03.

23

Zdravotnictví - dodatek smlouvy o poskytnutí úvěru s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0268/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. D/0316/2014/ZD ze dne 02.04.2014 uzavřené
mezi Zlínským krajem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží
600, PSČ 762 75, IČ 27661989, dle přílohy č. 0304-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0017/2015, dle přílohy č. 0304-15-P04.

26

Doprava - Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění
základní dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0269/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatků č. 2 smluv o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem a všemi obcemi a
městy Zlínského kraje, dle vzoru uvedeného v příloze č. 0274-15-P02.

27

Doprava - smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0270/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1) rozpočtové opatření č. ZZK/0021/2015, dle přílohy č. 0278-15-P06;
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2) uzavření smluv o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti mezi Zlínským krajem a následujícími městy Zlínského kraje:
a) město Holešov, IČ 00287172, dle přílohy č. 0278-15-P02;
b) město Uherské Hradiště, IČ 00291471, dle přílohy č. 0278-15-P03;
c) město Uherský Brod, IČ 00291463, dle přílohy č. 0278-15-P04;
d) město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, dle přílohy č. 0278-15-P05.

28

Doprava - příkazní smlouva na zpracování "Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. třídy
Zlínského kraje"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0271/R08/15

schvaluje
uzavření příkazní smlouvy k akci: "Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Zlínského kraje"
mezi Zlínským krajem a příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ
70934860, dle přílohy č. 0277-15-P02;
pověřuje
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje výkonem funkce
investora a zajištěním přípravy a realizace akce: "Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. třídy
Zlínského kraje";
zmocňuje
příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, k úkonům
souvisejícím s přípravou a realizací akce: "Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. třídy
Zlínského kraje".

29

Doprava - Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0272/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit "Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" uzavírané mezi Zlínským krajem a
Olomouckým krajem, dle přílohy č. 0276-15-P02.

30

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - stavební obnova a restaurování kulturní
památky a památky místního významu v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0273/R08/15

schvaluje
a) poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury ZK na stavební obnovu a restaurování
kulturních památek a památek místního významu v roce 2015, přičemž specifikace účelu
dotace jsou uvedeny v příloze č. 0272-15-P04, v členění:
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1. Římskokatolická farnost Bílavsko, Bílavsko 5, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ 47930471 – 120.000 Kč
Kostel sv. Bartoloměje, Bílavsko
2. Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě, Velká Lhota 30,
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 47658347 – 120.900 Kč
Dřevěný toleranční kostel ve Velké Lhotě
3. Římskokatolická farnost Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou 155,
686 01 Uherské Hradiště
IČ 46257896 – 60.000 Kč
Kamenný kříž z roku 1885, Kostelany nad Moravou
4. Římskokatolická farnost Fryšták, P. Ignáce Stuchlého 25, 763 16 Fryšták
IČ 48471208 – 184.000 Kč
Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
5. Daňová Dana, Jasenná 217, 763 12 Vizovice
Kovářová Libuše, Jasenná 258, 763 12 Vizovice
Turková Zdeňka, Jasenná 259, 763 12 Vizovice
100.000 Kč
Mikuláštíkovo fojtství č. p. 60, Jasenná
6. Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, 760 01 Zlín
IČ 40995356 – 187.000 Kč
Kaple sv. Martina, Příluky u Zlína
7. Římskokatolická farnost Vsetín, Horní námětí 134, 755 01 Vsetín
IČ 48739341 – 190.600 Kč
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vsetín
8. Pipal Milan Ing., č. p. 81, 687 31 Šumice
150.000 Kč
Třípatrový válcový mlýn č. p. 81, Šumice
9. Moštěk Miroslav Ing., č. p. 646, 687 61 Vlčnov
111.100 Kč
Vinohradnická bůda ev. č. 15, Vlčnov
10. Římskokatolická farnost Ludslavice, č. p. 157, 768 52 Ludslavice
IČ 46998420 – 52.500 Kč
Dřevěná socha Křest Krista, Ludslavice
11. Římskokatolická farnost Slavičín, Komenského 4, 763 21 Slavičín
IČ 48473626 – 162.300 Kč
Kaple Panny Marie Pomocné, Bohuslavice nad Vláří
a uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje s výše uvedenými subjekty dle vzoru uvedeného v příloze č. 0272-15-P08;
b) neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na stavební obnovu a
restaurování kulturních památek a památek místního významu v roce 2015 žadatelům
uvedeným v příloze č. 0272-15-P06 z důvodů uvedených v přílohách č. 0272-15-P01 a č.
0272-15-P06;
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bere na vědomí a doporučuje
a) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury
Zlínského kraje na stavební obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního
významu v roce 2015, přičemž specifikace účelu dotace jsou uvedeny v příloze č. 0272-15P05, v členění:
1. Gasnárková Petra, Boskovická 1374/3, Brno Řečkovice
300.000 Kč
Vodní mlýn č.p. 84, Kladná Žilín
2. Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí, Křížkovského 60/8,
75701 Valašské Meziříčí
IČ 48739677 – 300.000 Kč
Kostel sv. Jakuba Většího, Krásno nad Bečvou
3. Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří, Popov 123,
763 33 Štítná nad Vláří – Popov
IČ 67026460 – 300.000 Kč
Hlavní dřevěný oltář v kostele sv. Josefa, Štítná nad Vláří
4. Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo nám. 68,
688 01 Uherský Brod
IČ 46256598 – 300.000 Kč
Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Uherský Brod
5. Římskokatolická farnost Litenčice, č.p. 71, 768 13 Litenčice
IČ 46998322 – 250.000 Kč
Fara č.p. 71, Litenčice
6. Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
IČ 00284173 – 150.000 Kč
Hrad Lukov – dolní hrad
7. Obec Zašová, č.p. 36, 756 51 Zašová
IČ 00304476 – 37.400 Kč
Kříž na hřbitově, Zašová
8. Obec Pačlavice, č.p. 185, 768 34 Pačlavice
IČ 00287580 – 236.800 Kč
Socha Panny Marie Immaculaty, Pačlavice
9. Římskokatolická farnost Bílovice, č.p. 42, 687 12 Bílovice
IČ 46257969 – 290.000 Kč
Boční oltář Panny Marie v kostele Narození sv. Jana, Bílovice
10. Obec Hradčovice, č.p.168, 687 33 Hradčovice
IČ 00290963 – 59.000 Kč
Socha sv. Jana Nepomuckého, Hradčovice
11. Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž, Riegerovo nám. 165,
767 01 Kroměříž
IČ 46998110 – 200.000 Kč
Oltář Čtrnácti svatých pomocníků v kostele Panny Marie, Kroměříž
12. Obec Hošťálková, č.p. 3, 756 22 Hošťálková
IČ 00303798 – 300.000 Kč
Zámek Hošťálková
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13. Římskokatolická farnost Střílky, Koryčanská 60, 768 04 Střílky
IČ 46998411 – 200.000 Kč
Varhany se skříní v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Střílky
14. Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ 00291471 – 58.000 Kč
Socha Panny Marie s Ježíškem, Sady
15. Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892 – 52.700 Kč
Kamenný kříž z r. 1892, Kunovice
16. Římskokatolická farnost Pohořelice, Farská 18, 763 61 Pohořelice
IČ 48471763 – 266.000 Kč
Kostel sv. Jiljí, Pohořelice
17. Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín – Štípa
IČ 48471712 – 200.000 Kč
Kostel Narození Panny Marie, Štípa
18. Městys Polešovice, Polešovice 242, 687 37 Polešovice
IČ 00291251 – 82.000 Kč
Kamenný kříž z r. 1803, Polešovice
19. Obec Komárov, Komárov 124, 763 61 Napajedla
IČ 00568597 – 37.200 Kč
Sousoší Piety, Komárov
20. Jarka Josef, Allerheiligenplatz 14/54, Vídeň A – 1200
290.400 Kč
Zámek č.p. 18, Uhřice u Kroměříže
21. Obec Hřivínův Újezd, č.p. 50, 763 07 Velký Ořechov
IČ 00283983 – 40.800 Kč
Památník pátera Václava Mizery, Hřivínův Újezd
22. Obec Branky, č.p. 6, 756 45 Branky
IČ 00303712 – 75.000 Kč
Zámek Branky
23. Obec Hutisko-Solanec, č.p. 512, 756 62 Hutisko-Solanec
IČ 00303836 – 200.000 Kč
Památník Charlotte Garrigue Masarykové, Hutisko-Solanec
24. Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín
IČ 00287229 – 228.700 Kč
Socha sv. Floriána, Hulín
25. Strakoš Libor Ing., č.p. 290, 763 19 Kašava
Strakošová Marcela Ing., č.p. 290, 763 19 Kašava
200.000 Kč
Hájenka Májová č.p. 57, Držková
26. Obec Prlov, Prlov 141, 756 11 Valašská Polanka
IČ 00304212 – 50.000 Kč
Pomník obětem II. světové války, Prlov
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a uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje s výše uvedenými subjekty dle vzoru uvedeného v příloze č. 0272-15-P08;
b) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí neinvestičních dotací z Fondu kultury
ZK na stavební obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu v
roce 2015 žadatelům uvedeným v příloze č. 0272-15-P07 z důvodů uvedených v přílohách č.
0272-15-P01 a č. 0272-15-P07.

31

Záměr převzetí daru od Mnislava Zeleného Atapany

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0274/R08/15

bere na vědomí
nabídku převzetí daru od Mnislava Zeleného Atapany dle přílohy č. 0313-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit záměr převzetí daru od Mnislava Zeleného Atapany a
vybudování expozice etnografických artefaktů v prostorách hradu Malenovice.

32

Kultura - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0275/R08/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1086/3/090/062/03/15 na akci
"Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 2.
etapa", dle přílohy č. 0273-15-P02;
2. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic v roce 2015 příspěvkové organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, dle přílohy č. 0273-15-P03;
3. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, IČ 00089982, o částku 1.400.000 Kč na celkovou výši 17.845.000 Kč, dle přílohy č.
0273-15-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0066/2015, dle přílohy č. 0273-15-P05;
5. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1043/3/090/061/07/14 - 01/03/15 na akci "Muzeum Kroměřížska, p. o. - Odstranění
havarijního stavu hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích" dle přílohy č. 027315-P07;
6. změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
Kroměřížska, IČ 00091138, na rok 2015, dle přílohy č. 0273-15-P08;
7. rozpočtové opatření č. RZK/0070/2015 dle přílohy č. 0273-15-P09;
souhlasí
s převodem peněžních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum
Kroměřížska, IČ 00091138, k posílení fondu investic v roce 2015 ve výši 300.000 Kč, dle
přílohy č. 0273-15-P10;
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pověřuje
příspěvkovou organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČ 00089982, výkonem
funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a závěrečným
vyhodnocením akce "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice regálový systém - 2. etapa";
ukládá
1. řediteli příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska Ing. Jiřímu Stránskému dopracovat
písemnou žádost o poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu Ministerstva kultury ČR
- Program záchrany architektonického dědictví 2015 na akci "Odstranění havarijního stavu
hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích" v souladu s podmínkami Ministerstva
kultury ČR do konečné podoby písemné žádosti včetně všech povinných příloh v termínu do
30.04.2015, dle přílohy č. 0273-15-P11;
2. řediteli příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska Ing. Jiřímu Stránskému předložit
písemnou žádost o poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu Ministerstva kultury ČR
- Program záchrany architektonického dědictví 2015 na akci "Odstranění havarijního stavu
hrobky Marie von Ebner - Eschenbach ve Zdislavicích" v termínu do 30.04.2015, dle přílohy
č. 0273-15-P11.

33

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0276/R08/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0065/2015, dle přílohy č. 0300-15-P01.

34

Školství - vyřazení movitého majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0277/R08/15

souhlasí
s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje předaného k
hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107, a
to automobilu Nisan Cargo, inventární číslo 00052, pořizovací cena 570.000 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, rok pořízení 1996, a to formou prodeje za cenu v čase a místě obvyklou.

35

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0278/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací Zlínského kraje v oblasti školství, dle příloh č. 0299-15-P02 a č. 0299-15-P03.
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36

Školství - smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0279/R08/15

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi Základní školou Chropyně, okres Kroměříž - příspěvkovou
organizací, IČ 70943923, a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Kroměříž, IČ
63414929, a to od 01.05.2015 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 0301-15-P01.

37

Změny ve složení Komise Rady Zlínského kraje pro environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0280/R08/15

odvolává
člena Komise Rady Zlínského kraje pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu Mgr.
Petra Pavelčíka a stálého hosta komise PhDr. Stanislava Minaříka;
jmenuje
členy Komise Rady Zlínského kraje pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu PhDr.
Jana Blahůška, PhD., Bc. Bronislavu Rafajovou a PhDr. Stanislava Minaříka.

38

Sociální služby - změna závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní
náklady

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0281/R08/15

schvaluje
1. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady příspěvkové
organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 0311-15-P02.

39

Sociální služby - nesouhlas s umístěním sídla pobočného spolku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0282/R08/15

v yja dřuje nes ouhlas
s umístěním sídla pobočného spolku - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR základní organizace RESPI Zlín, IČ 67028225, v bytě č. 216, nacházejícím se v budově č. p.
292 na ulici Broučkova – bytový dům s byty zvláštního určení Zlín, k.ú. Příluky u Zlína, který
je součástí pozemku p. č. st. 923, k.ú. Příluky u Zlína, se kterým je oprávněna hospodařit
příspěvková organizace Domov pro seniory Burešov, IČ 70851042.
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40

Program - Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského
kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0283/R08/15

schvaluje
program - Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z
programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 0308-15-P02.

41

Projekt „Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně právní ochrany ve Zlínském kraji“
- licenční smlouva

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0284/R08/15

schvaluje
uzavření licenční smlouvy, dle přílohy č. 0309-15-P01, s nabyvatelem licence Česká republika
- Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01
Praha 2.

42

Smlouva o užití digitálních ortofot

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0285/R08/15

schvaluje
uzavření smlouvy o užití digitálních ortofot mezi Zlínským krajem a Českou republikou Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČ 60458500,
dle přílohy č. 0279-15-P01.

43

Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacího místa ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0286/R08/15

schvaluje
záměr pronájmu:
1) nebytových prostor v 1. podzemním podlaží budovy bez čp/če prům. obj., vedené pod
číslem 1/7, která je součástí pozemků p. č. st. 6441, zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st.
3290, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k.
ú. Zlín, dle přílohy č. 0280-15-P01;
2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0280-15-P02.
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44

Doprava - schválení odůvodnění významné veřejné zakázky

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0287/R08/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky zadavatele
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860, dle příloh č. 031415-P02 až č. 0314-15-P05.

45

Termínovaný vklad Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0288/R08/15

souhlasí
s uzavřením termínovaného vkladu ve výši 250 milionů Kč po dobu 12 měsíců mezi PPF
Bankou a. s., IČ 47116129, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 a Zlínským
krajem, IČ 70891320, se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín;
schvaluje
Rámcovou smlouvu o platebních a bankovních službách, mezi PPF Bankou a. s., IČ
47116129, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 a Zlínským krajem, IČ
70891320, se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín dle příloh č. 0316-15-P03 až č. 031615-P09.

46

Veřejná zakázka "Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2026"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0289/R08/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "Plán odpadového
hospodářství Zlínského kraje 2016-2026", dle přílohy č. 0317-15-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel ENVIROS, s. r. o., se sídlem Na
Rovnosti 2246/1, 130 00 Praha 3, IČ 61503240;
2. uzavření smlouvy o dílo na zpracování Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje na
období 2016-2026 s dodavatelem ENVIROS, s. r. o., se sídlem Na Rovnosti 2246/1, 130 00
Praha 3, IČ 61503240, dle přílohy č. 0317-15-P02.
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47

Dotace Zlínského kraje, návrh řešení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0290/R08/15

schvaluje
návrh řešení poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 0318-15P01;
ukládá
1. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit naplnění návrhu řešení poskytování dotací
z rozpočtu Zlínského kraje v souladu s přílohou č. 0318-15-P01;
2. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit zpracování, případně novelizaci vnitřních
norem pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje;
3. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit zpracování novelizace SM/15 Pravidla pro
poskytování a vyúčtování dotací z Fondu kultury a SM/16 Pravidla pro poskytování a
vyúčtování dotací z Fondu mládeže a sportu s možností realizace více výzev roce, v termínu
do 20.04.2015;
4. řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit vytvoření jednotného metodického prostředí
pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje.

48

Sociální služby - transformace sociálních služeb - dodávka interiérů - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0291/R08/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro část 1. veřejné zakázky s názvem
„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, etapa I., II., IV. a V. a Transformace
pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská, etapa I. – dodávka interiérů", dle přílohy
č. 0292-15-P02;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky pro část veřejné zakázky č. 1: Transformace pobytových
sociálních služeb Zašová I. etapa – DZP Zašová, kterou předložil uchazeč ČEGAN s. r. o.,
Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice, IČ 26274744;
2. uzavření smlouvy o dílo pro část veřejné zakázky č. 1: Transformace pobytových sociálních
služeb Zašová I. etapa – DZP Zašová s uchazečem ČEGAN s. r. o., Husova 1693/35, 664 51
Šlapanice, IČ 26274744, dle přílohy č. 0292-15-P03;
3. dodatek č. 4. investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
847/3/100/110/02/1 - 04/03/15 s názvem "Transformace pobytových sociálních služeb Zašová
– I. etapa DZP Zašová" - IOP dle přílohy č. 0292-15-P04;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0071/2015 dle přílohy č. 0292-15-P05.
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50

Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 29.04.2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0292/R08/15

schvaluje
návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 29.04.2015
uvedený v příloze č. 0285-15-P02.

51

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0293/R08/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) 2. ročníkem kampaně "Česko svítí modře" ve Zlínském kraji pořádaným spolkem Za sklem
o. s., IČ 22901531, Vizovice;
2) 14. ročníkem ZLÍNSKÉHO TANEČNÍHO FESTIVALU - Taneční ligy mládeže pořádaným
Tanečním klubem FORTUNA Zlín, občanské sdružení, IČ 48472166, v roce 2015;
3) BAMBIFESTEM 2015 pořádaným spolkem SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže
Zlínského kraje, IČ 26524562, v roce 2015;
4) 8. ročníkem Divadelního festivalu Ludmily Cápkové pořádaným Divadelním spolkem
Kroměříž, IČ 27035018, v roce 2015;
5) open air koncertem pro NF Kapku naděje pořádaným Nadačním fondem Kapka naděje, IČ
26200490, v roce 2015;
6) konferencí "Velehrad Vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve
středoevropském prostoru" pořádanou Ústavem pro studium totalitních režimů, IČ 75112779,
v roce 2015;
7) mezinárodním fotbalovým turnajem U14, U13 při příležitosti mistrovství Evropy U21
pořádaným spolkem FC Viktoria Otrokovice, IČ 46308792, v roce 2015;
8) soutěží "TOP Víno Slovácka 2015" pořádanou Okresní agrární komorou pro okres Uherské
Hradiště, IČ 49434438;
9) krajským kolem soutěže Firma roku a Živnostník roku pořádaným společností Communa
s. r. o., IČ 27599264, Praha, v roce 2015;
10) 7. ročníkem divadelního festivalu pro děti a mládež "ODDECH - Otrokovické dětské
divadelní echo" pořádaným Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková
organizace, IČ 86771442, v roce 2015;
11) festivalem Prolínání 2015 pořádaným spolkem AUXIMA, IČ 22748351, Staré Město, v
roce 2015;
12) koncertem k 97. výročí vzniku samostatného Československa pořádaným Sdružením
Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů, IČ 26633221, v roce 2015;
13) projektem "Mistr Jan Hus 2015" realizovaným Spolkem živá historie, IČ 03807738, v roce
2015;
14) projektem "Život není zebra" realizovaným Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ
70883521, Fakultou multimediálních komunikací, v roce 2015;
15) výstavou "Letci na bojištích 2. světové války" pořádanou Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, příspěvková organizace, IČ 00089982, v roce 2015;
16) zahájením 5. týdne ČTENÍ DĚTEM ve Zlíně v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte
dětem realizovanou společností Celé Česko čte dětem o. p. s., IČ 27767612, v roce 2015;
17) destigmatizační kampaní "Dny duševního zdraví Uherské Hradiště 2015" realizovanou
Oblastní charitou Uherské Hradiště, IČ 44018886, v roce 2015;
18) výstavou "Láskyplné vzpomínky" pořádanou spolkem Dlouhá cesta, IČ 26986183, v roce
2015;
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19) VII. Setkáním opuštěných a postižených dětí a mládeže z Olomouckého,
Moravskoslezského a Zlínského kraje pořádaným spolkem Fond pro opuštěné a
handicapované dětí a mládeže, IČ 27019195, v roce 2015;
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 10.000 Kč Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ
86771442, na pořádání 7. ročníku divadelního festivalu pro děti a mládež "ODDECH Otrokovické dětské divadelní echo" v roce 2015;
2) ve výši 25.000 Kč spolku AUXIMA, IČ 22748351, Staré Město, na pořádání festivalu
Prolínání 2015 v roce 2015;
3) ve výši 150.000 Kč Spolku živá historie, IČ 03807738, Moravský Písek, na realizaci projektu
"Mistr Jan Hus 2015" v roce 2015;
4) ve výši 10.000 Kč Sportovnímu klubu Vesani.cz, o. s., IČ 22878530, Holešov, na pořádání
6. ročníku závodu horských kol Raab Rohálovská padesátka, v roce 2015;
5) ve výši 10.000 Kč Mysliveckému sdružení VRANOV, IČ 47935171, na pořádání Okresní
přehlídky mysliveckých trofejí v Holešově, v roce 2015;
6) ve výši 10.000 Kč spolku AKROPOLIS, o. s., IČ 28552709, na pořádání sportovní soutěže
"AKROPOLIC CUP Uherské Hradiště 2015;
7) ve výši 20.000 Kč spolku "Folklorní sdružení Lipta Liptál", IČ 26523752, na pořádání 28.
ročníku festivalu "Dětský (nejen) folklorní den" v Liptále v roce 2015;
8) ve výši 20.000 Kč spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195,
na pořádání VII. Setkání opuštěných a postižených dětí a mládeže z Olomouckého,
Moravskoslezského a Zlínského kraje v roce 2015;
9) ve výši 15.000 Kč Základní škole, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherský
Hradiště, příspěvková organiazce, IČ 70932328, na úhradu nákladů na reprezentaci družstev
žáků školy ve finále školní florbalové soutěže "Think Blue Cup" v roce 2015;
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0315-15-P03;
10) ve výši 90.000 Kč Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů, IČ
26633221, Zlín, na pořádání koncertu k 97. výročí vzniku samostatného Československa v
roce 2015, s termínem vyúčtování do 31.12.2015;
11) ve výši 100.000 Kč spolku Iniciativa pro podporu vypálených obcí, o. s., IČ 22828001,
Javoříčko, na dokončovací práce na dokumentárním filmu "Valašsko, kruté jaro 1945" v roce
2015;
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0315-15-P04;
b) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 20.000 Kč panu doc. Mgr. Pavlu Koskovi, Ph.D., bytem Česká 4757, 760 05 Zlín na
výstavu Pavla Koska v roce 2015;
2) ve výši 10.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., IČ 00442755, Praha, na
činnost Okresního výboru ve Zlíně v roce 2015;
3) ve výši 10.000 Kč Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací Pomocné
technické prapory o. s., IČ 00546011, Brno, na vydání III. dílu Hořkého vzpomínání v roce
2015;
4) ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Kapka naděje, IČ 26200490, na činnost fondu v roce
2015;
5) ve výši 10.000 Kč Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, IČ
40765407, na cenu vítězné knihovny v obcích od 15 001 do 30 000 obyvatel v rámci 15.
ročníku soutěže o nejlepší webové stránky knihoven BIBLIOWEB 2015;
6) ve výši 10.000 Kč MgA. Jitce Nesnídalové, bytem Zlatnická 12, Praha, na pořádání výstavy
JIN & VSETÍN v roce 2015;
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bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí:
a) neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 10.000 Kč obci Kateřinice, IČ 00303917, na pořádání motivačního semináře k
soutěži Vesnice roku v roce 2015;
2) ve výši 25.000 Kč pobočnému spolku Klub Českých turistů oblast Valašsko - Chřiby, IČ
70902003, Napajedla, na pořádání 3. ročníku Festivalu amatérských turistických filmů a
fotografií Zlín, v roce 2015;
3) ve výši 15.000 Kč Středisku rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728, na pořádání
společného setkáním k 10. výročí činnosti Střediska rané péče EDUCO Zlín, v roce 2015;
4) ve výši 10.000 Kč obci Huslenky, IČ 00303828, na pořádání akce "Huslenské slavnosti
2015";
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0315-15-P03;
5) ve výši 30.000 Kč pobočnému spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ
00426326, na secvičování a vzdělávání členů Humanitární jednotky OS ČČK Zlín v roce 2015,
s termínem vyúčtování do 31.12.2015;
6) ve výši 100.000 Kč pobočnému spolku ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS, IČ
70925003, na činnost Krajského servisního centra sportu v roce 2015, s termínem vyúčtování
do 31.01.2016;
a uzavření veřejnosprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0315-15-P04;
b) rozpočtové opatření č. ZZK/0020/2015 dle přílohy č. 0315-15-P02;
ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 09.02.2015 č. 0085/R03/15 - část bere na vědomí a
doporučuje.

Zlín 7. dubna 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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