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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 12. zasedání dne 01.06.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0415/R12/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0519-15-P01.

2

Smluvní a majetkoprávní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0416/R12/15

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 54N09/61 mezi Zlínským krajem a
mezi Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ
130 00, IČ 01312774, dle přílohy č. 0487-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0104/2015, dle přílohy č. 0487-15-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností E.ON Distribuce, a.
s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 1772, dle přílohy č. 0487-15-P05, 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. plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví Zlínského kraje v
SPZ Holešov na období od 2015 do 2025, dle přílohy č. 0487-15-P06;
3. uzavření smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury a
monitorovacích vrtů v území Strategické průmyslové zóny Holešov mezi Zlínským
krajem a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská
3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ 49451871, dle přílohy č. 0487-15-P07.
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3

Smluvní vztahy s E.ON Distribuce, a. s.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0417/R12/15

bere na vědomí
úpravu postupu v jednání se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, ve věci dodatku č. 2 Smlouvy o
připojení k distribuční soustavě ze dne 11.11.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne
04.07.2012, který byl schválen usnesením Rady Zlínského kraje č. 0954/R22/13 ze
dne 18.11.2013;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o připojení
k distribuční soustavě uzavřené dne 11.11.2008 mezi Zlínským krajem a společností
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400,
dle přílohy č. 0488-15-P02.

4

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě dodatek č. 2 ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0418/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje č. D/0478/2014/STR mezi Zlínským krajem a Sdružením
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, dle
přílohy č. 0521-15-P03;
b) neposkytnutí neinvestiční dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521,
ve výši 200.000 Kč na podporu zahájení podnikání absolventů Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně formou realizace výuky kurzů „Základy podnikání I a II“ z důvodu
nedostatku finančních prostředků v rámci přerozdělení přebytku hospodaření
Zlínského kraje v roce 2014.

5

Rozvoj videokonferenčního systému krajů - darovací smlouva AKČR a
výstava Památky mého kraje - Architecture Week Praha 2015 - smlouva o
spolupráci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0419/R12/15

schvaluje
1) rozpočtové opatření č. RZK/0111/2015, dle přílohy č. 0489-15-P04;
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2) uzavření smlouvy o spolupráci mezi Zlínským krajem a společností Czech
Architecture Week, s. r. o., IČ 27872688, za účelem prezentace Zlínského kraje na
výstavě Památky mého kraje v rámci mezinárodního festivalu architektury a
urbanismu Architecture Week Praha 2015 ve dnech 17.08.–18.10.2015 v Praze, dle
příloh č. 0489-15-P03a až č. 0489-15-P03c;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit finanční dar ve výši 260.000 Kč Asociaci krajů
České republiky, IČ 70933146, na financování veřejné zakázky „Rozvoj
videokonferenčního systému krajů“, jejímž předmětem bude pořízení hardware a
software vybavení a související technické podpory nezbytné pro provoz
videokonferenčního systému sloužícího pro komunikaci krajů a uzavření darovací
smlouvy, dle přílohy č. 0486-15-P01.

6

Kultura - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0420/R12/15

schvaluje
1. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.284.000 Kč a příspěvku na provoz ve
výši 1.767.000 Kč příspěvkové organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, IČ
00098639, na přípravu a realizaci akce "Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Odstranění havarijního stavu budov - 2. etapa", dle příloh č. 0480-15-P01 a č. 048015-P02;
2. plnou moc k zastupování za Zlínský kraj pro S-projekt, a. s., se sídlem třída
Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín, IČ 60734485, dle přílohy č. 0480-15-P03.

7

Kultura - Zámek Vsetín - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0421/R12/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. D/1533/2014/INV na zhotovení stavby na
akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Stavební úpravy zámku Vsetín - 1. etapa", s
dodavatelem Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČ 46900918,
dle přílohy č. 0481-15-P02.
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9

Sociální služby - Domov pro seniory Lukov - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0422/R12/15

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1056/3/100/134/10/14 na akci "Domov pro seniory Lukov, p. o. – přístavba kotelny",
dle přílohy č. 0491-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0114/2015, dle přílohy č. 0491-15-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0028/2015, dle
přílohy č. 0491-15-P04.

10

Sociální služby UH - DZP Velehrad Buchlovská - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0423/R12/15

schvaluje
předběžné oznámení a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem "DZP
Velehrad Buchlovská - odstranění havarijního stavu - dodávka stavby", dle přílohy
č. 0492-15-P02.

11

Sociální služby - Transformace sociálních služeb Zašová - II. etapa - dodávka
stavby - IOP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0424/R12/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise se zájemcem k veřejné zakázce „Transformace
pobytových sociálních služeb Zašová – II. etapa DZP Valašské Meziříčí – dodatečné
stavební práce", dle příloh č. 0493-15-P02 a č. 0493-15-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci
„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – II. etapa DZP Valašské
Meziříčí - dodatečné stavební práce" se společností Zlínské stavby, a. s., se sídlem
K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 25317300, dle příloh č. 0493-15-P04 až č. 0493-15P05.
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12

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0425/R12/15

schvaluje
1. plán investičních akcí na nemovitostech Zlínského kraje pronajatých
Uherskohradišťské nemocnici a. s. na rok 2015, dle přílohy č. 0496-15-P02;
2. uzavření smlouvy, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou
pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu na akci "Uherskohradišťská
nemocnice - stavební úpravy bytů v bytovém domě 1195, Stará Tenice" mezi
Zlínským krajem a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68
Uherské Hradiště, IČ 27660915, dle přílohy č. 0496-15-P03;
zmocňuje
společnost G G ARCHICO a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
46994432 k provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti
stavby (akce) "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna
Buchlovice", dle přílohy č. 0496-15-P04.

13

Zdravotnictví - KM nemocnice - rekonstrukce budovy H - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0426/R12/15

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1053/3/170/177/10/14 - 01/05/15 „Kroměřížská nemocnice a. s. - Rekonstrukce
budovy H pro zdravotnické zařízení“, dle přílohy č. 0497-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0109/2015, dle přílohy č. 0497-15-P03.

14

Zdravotnictví - VS nemocnice - zateplení budov A a G - dodávka stavby OPŽP

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0427/R12/15

schvaluje
zahájení veřejné zakázky s názvem „Vsetínská nemocnice a. s. - realizace úspor
energie - dodatečné stavební práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění ve
znění příloh č. 0498-15-P02 až č. 0498-15-P08;
jmenuje
komisi pro jednání s uchazečem ve složení: Ing. František Mikeštík, Mgr. Michal
Uherek, Mgr. Radim Nuc a náhradníky - Ing. Jana Stašková, Mgr. Jan Strejček a
Ing. Roman Kaňák.
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15

Zdravotnictví - VS nemocnice - interní pavilon - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0428/R12/15

schvaluje
1. zahájení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby s názvem "Vsetínská
nemocnice a. s. - interní pavilon - dodávka stavby", formou užšího řízení;
2. oznámení užšího řízení výzvou k podání žádostí o účast a k prokázání splnění
kvalifikace, dle příloh č. 0499-15-P02 až č. 0499-15-P06;
zplnomocňuje
na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem
Lazaretní 13, 615 00 Brno k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských
činností (včetně kontroly prokázání splnění kvalifikace a provedení výběru zájemců)
a ke všem úkonům spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce "Vsetínská
nemocnice a. s. - výstavba interního pavilonu - dodávka stavby" podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle plné moci
uvedené v příloze č. 0499-15-P07.

16

Projekt "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje" - dodatky č. 1 investičního záměru a smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0429/R12/15

schvaluje
1. dodatek č. 1 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1034/3/170/175/05/14 – 01/05/15 "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje", dle přílohy č. 0484-15-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0112/2015, dle přílohy č. 0484-15-P02;
3. změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2015, dle
přílohy č. 0484-15-P05;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci, kterým se snižuje poskytnutá návratná finanční
výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje na výši 50.662.000 Kč, a to 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. 0484-15-P04.
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18

Vyhodnocení Plánu rozvoje 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0430/R12/15

bere na vědomí
vyhodnocení Plánu rozvoje Zlínského kraje za rok 2014, dle přílohy č. 0494-15-P01.

19

Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0431/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit:
a) závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2014 dle přílohy č. 0460-15-P02;
b) účetní závěrku Zlínského kraje sestavenou ke dni 31.12.2014 dle přílohy č. 046015-P02;
c) rozpočtové opatření č. ZZK/0026/2015 dle přílohy č. 0460-15-P05;
2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2014 "bez
výhrad.

20

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0432/R12/15

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 zemního vedení
NN včetně přípojkové skříně na pozemku p. č. 3547/2, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Halenkovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 1320464b/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně přípojkové
skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 3.700 Kč + DPH;
2. 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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 1553/16, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vlachova Lhota, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 143-313b/2014,
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- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 1.800 Kč + DPH;
3. 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 zemního vedení
NN v pozemku p. č. 5401, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vizovice, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 3054c-95/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH;
4. 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 zemního vedení
NN a nadzemního vedení NN na pozemku p. č. 3108, ostatní plocha/silnice, v k. ú.
Drslavice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 42285b/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN a nadzemního
vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.400 Kč + DPH;
5. 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 zemního vedení
NN včetně pojistkové skříně na pozemku p. č. 3172/4, ostatní plocha/zeleň, v k. ú.
Zlín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN včetně pojistkové
skříně,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm zemního
vedení NN, 1.500 Kč/1 ks přípojkové skříně, minimálně však 4.100 Kč + DPH;
6. zřízení práva pro oprávněného INTERNEXT 2000, s. r. o., se sídlem Palackého
166, PSČ 755 01 Vsetín, IČ 25352288, spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje
strpět:
- zřízení a provozování zemního vedení optické sítě v pozemku p. č. 1101/2, ostatní
plocha/jiná plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu dle přiložené situace uvedené v příloze
č. 0456-15-P02, která bude nedílnou součástí smlouvy,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou optické sítě,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 7.400 Kč + DPH;
7. bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného město Vsetín, se sídlem Svárov
1080, 755 24 Vsetín, IČ 00304450, spočívající v povinnosti Zlínského kraje strpět:

8/53

R12/15

- vybudování a provozování přípojky NN pro veřejné osvětlení v pozemku p. č.
14781/13, ostatní plocha/silnice, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném zpracovaným
geometrickým plánem č. 7023-20/2015,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a opravami přípojky
NN pro veřejné osvětlení,
na dobu existence stavby;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
I. schválit:
1. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Hoblové
Karly, bytem Střílecká 99, PSČ 768 02 Zdounky, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/432 na pozemku p. č. 115/8, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Zdounky, 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 595 Kč;
2. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Trlici
Karla, bytem Janová 44, PSČ 755 01 Janová, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/487 na pozemku p. č. 16535/45, ostatní
plocha/silnice, v k. ú. Hovězí, 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 1.925 Kč;
3. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti spol. Agro
Hradiště s. r. o., se sídlem Kněžpole 306, PSČ 687 12 Kněžpole, IČ 29278287,
strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/487 na pozemcích p. č. 16535/31, p. č. 16535/32,
p. č. 16535/61, vše ostatní plocha/silnice, v k. ú. Hovězí, v rozsahu trvalých záborů
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 9.240 Kč + DPH;
4. 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. 150-090 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. 1101-598/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek pro oprávněného nebo jím pověřené fyzické
či právnické osoby v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, kontrolou,
údržbou a demontáží mostu ev. č. 150-090 a úpravy koryta,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 4.818 Kč + DPH;
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5. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110
00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, strpět:
- umístění stavby silnice č. III/05743 včetně opěrné zdi v rámci stavby "Silnice
III/05743: Lidečko - Pulčín, opěrná zeď", vše na pozemku p. č. 4198/1, ostatní
plocha/dráha, v k. ú. Lidečko, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým
plánem č. 1354-119/2014,
- vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou silnice III/05743 vč. opěrné zdi,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 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 silnice III/05735 včetně její součásti - mostu ev. č. 05735-1 v rámci stavby
„Silnice III/05735: Vsetín, most ev. č. 05735-1“ na pozemcích p. č. 2624, p. č. 2625,
oba ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, v rozsahu stanoveném následně zpracovaným
geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami, a údržbou mostu ev. č. 05735-1 a silnice III/05735,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši, která bude zjištěna
podle platných cenových předpisů, ve smyslu § 16b zákona 151/1997 Sb., zákona
o oceňování majetku, a jeho prováděcích vyhlášek platných v době uzavření
smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku a to v souladu s
cenovou mapou pronájmu pozemků pronajímatele, kterou je stanovena obvyklá
cena nájemného, + DPH;
7. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti spol.
BORUT Brno s. r. o., se sídlem Špálova 413, PSČ 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ
27716597, strpět:
- umístění stavby tělesa silnice č. II/150 na pozemcích p. č. 819/25, p. č. 819/27, oba
ostatní plocha/silnice, v k. ú. Komárno, v rozsahu trvalých záborů 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 3.200 Kč + DPH;
8. zřízení služebnosti ve prospěch Zlínského kraje spočívající v povinnosti města
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, PSČ 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ 00304271, strpět:
- umístění a provozování plynovodní přípojky v pozemku p. č. 1438/18, ostatní
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu stanoveném
zpracovaným geometrickým plánem č. 5824-7553b/2015,
- umístění a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 1446/3, p. č. 1438/18,
oba ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 5824-7553a/2015,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti se zřízením, provozem,
opravami a údržbou plynovodní a vodovodní přípojky,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 9.000 Kč + DPH (1.500
Kč + DPH za plynovodní přípojku, 7.500 Kč + DPH za vodovodní přípojku);
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II. předat nemovité věci (zřízené služebnosti):
- uvedené v části I. v bodě 1.-7 tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ
70934860;
- uvedené v části I. v bodě 8. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01
Zlín-Příluky, IČ 62182137;
III. zrušit:
usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29.04.2015 č. 0457/Z16/15, část
schvaluje, bod č. 11;
souhlasí
1. s nájmem částí pozemků p. č. 2624, o výměře 15 m 2, ostatní plocha, a p. č. 2625,
o výměře 20 m 2, ostatní plocha, v k. ú. Vsetín, zapsaných na LV č. 4764 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, příspěvkovou
organizací Zlínského kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, od Povodí
Moravy s. p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, IČ 70890013, na dobu
určitou max. 5ti let, za nájemné ve výši 466 Kč/rok, dle přílohy č. 0456-15-P03;
2. s nájmem části pozemku p. č. 442/2, o výměře 296 m 2, ostatní plocha, v k. ú.
Březová u Zlína, zapsaného na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Zlín, příspěvkovou organizací Zlínského kraje Ředitelství
silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, od ČR - Státního pozemkového úřadu, se
sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774, na dobu neurčitou,
za nájemné ve výši 2.368 Kč/rok, dle přílohy č. 0456-15-P04.

21

Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0433/R12/15

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. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vlachovice a k. ú. Vrbětice:
- p. č. 2757/22, trvalý travní porost,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Vlachovice, č. p. 50, 763 24 Vlachovice, IČ
00284670;
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2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlachovice:
- p. č. 3789/14, ostatní plocha,
- p. č. 3789/17, ostatní plocha,
- p. č. 3789/18, ostatní plocha,
- p. č. 3789/19, ostatní plocha,
- p. č. 3789/20, ostatní plocha,
- p. č. 3789/21, ostatní plocha,
- p. č. 3789/22, ostatní plocha,
- p. č. 3789/27, ostatní plocha,
- p. č. 3789/28, ostatní plocha,
- p. č. 3789/34, ostatní plocha,
- p. č. 3789/35, ostatní plocha,
- p. č. 3789/41, ostatní plocha,
- p. č. 3789/42, ostatní plocha,
- p. č. 3789/46, ostatní plocha,
- p. č. 3789/48, ostatní plocha,
- p. č. 3789/49, ostatní plocha,
- p. č. 3789/50, ostatní plocha,
- p. č. 3831/6, ostatní plocha,
- p. č. 3831/20, ostatní plocha,
- p. č. 3831/33, ostatní plocha,
- p. č. 3831/47, ostatní plocha,
- p. č. 3875/14, ostatní plocha,
- p. č. 3875/16, ostatní plocha,
- p. č. 3875/20, ostatní plocha,
- p. č. 3875/22, ostatní plocha,
- p. č. 3875/34, ostatní plocha,
- p. č. 3875/35, ostatní plocha,
- p. č. 3875/38, ostatní plocha,
- p. č. 3875/66, ostatní plocha,
- p. č. 3875/74, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Vlachovice, č. p. 50, 763 24 Vlachovice, IČ
00284670;
3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Lipina:
- 1371/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od města Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašské Klobouky a k. ú. Mirošov u
Valašských Klobouk:
- p. č. 538/13, ostatní plocha,
- p. č. 538/6, ostatní plocha,
- p. č. 538/38, ostatní plocha,
- p. č. 538/39, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189,
766 01 Valašské Klobouky, IČ 00284611;
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5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Želechovice nad Dřevnicí:
p. č. 1861/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10001 od obce Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094;
6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Sehradice:
- p. č. 2782/5, ostatní plocha,
- p. č. 2784/16, ostatní plocha,
- p. č. 2784/19, ostatní plocha,
- p. č. 2796/28, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Sehradice, č. p. 64, 763 23 Sehradice, IČ
00568724;
7. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 7839-27/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín:
- p. č. 1119/265 o výměře 5 m 2, ostatní plocha,
od statutárního města Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jalubí:
- p. č. 5430/11, ostatní plocha,
- p. č. 5430/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Jalubí, Jalubí 13, 687 05 Jalubí, IČ 00290980;
9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Nivnice:
- p. č. 3026/6, ostatní plocha,
- p. č. 3026/7, ostatní plocha,
- p. č. 3060/8, ostatní plocha,
- p. č. 4609, ostatní plocha,
- p. č. 5617/3, ostatní plocha,
- p. č. 6653/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Nivnice, Sídliště 100, 687 51 Nivnice, IČ
00291170;
10. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vlčnov:
- p. č. 4708/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3625 od obce Nivnice, Sídliště 100, 687 51 Nivnice, IČ
00291170;
11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Dolní Němčí:
- p. č. 2268/169, ostatní plocha,
- p. č. 2268/172, ostatní plocha,
- p. č. 2268/173, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Dolní Němčí, Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí,
IČ 00290904;
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12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 77/11, ostatní plocha
- p. č. 136/50, ostatní plocha,
- p. č. 136/51, ostatní plocha,
- p. č. 4437/101, ostatní plocha,
- p. č. 4437/102, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Karolinka, Radniční náměstí č. 42, 756 05
Karolinka, IČ 00303909;
13. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1587 - 8451/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová:
- p. č. 755/2, ostatní plocha, o výměře 47 m2,
- p. č. 756/2, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 817/2, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
od obce Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ 00304476;
14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 37/4, ostatní plocha
- p. č. 101/87, ostatní plocha,
- p. č. 101/88, ostatní plocha,
- p. č. 101/91, ostatní plocha,
- p. č. 101/46, ostatní plocha,
- p. č. 101/97, ostatní plocha
- p. č. 118/26, ostatní plocha,
- p. č. 173/41, ostatní plocha,
- p. č. 173/44, ostatní plocha,
- p. č. 173/43, ostatní plocha,
- p. č. 454/26, ostatní plocha
- p. č. 454/27, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ
00287938;
15. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy:
- p. č. 248/21, ostatní plocha
zapsaného na LV č. 10001 od města Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701
Kroměříž, IČ 00287351;
16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Kroměříž:
- p. č. 3188/18, ostatní plocha
- p. č. 3188/19, ostatní plocha,
- p. č. 3188/20, ostatní plocha,
- p. č. 3235/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01
Kroměříž, IČ 00287351;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Těšnovice:
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- p. č. 327/6, ostatní plocha
- p. č. 440/2, ostatní plocha,
- p. č. 399/9, ostatní plocha,
- p. č. 399/12, ostatní plocha,
- p. č. 399/13, ostatní plocha,
- p. č. 399/14, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01
Kroměříž, IČ 00287351;
18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kroměříž a k. ú. Zlámanka:
- p. č. 276/4, ostatní plocha
- p. č. 276/23, ostatní plocha,
- p. č. 276/26, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od města Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701
Kroměříž, IČ 00287351;
19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 819/4, ostatní plocha
- p. č. 819/47, ostatní plocha,
- p. č. 819/61, ostatní plocha,
- p. č. 820/1, ostatní plocha,
- p. č. 820/5, ostatní plocha,
- p. č. 820/8, ostatní plocha
- p. č. 820/10, ostatní plocha,
- p. č. 820/12, ostatní plocha
- p. č. 820/14, ostatní plocha,
- p. č. 821/2, ostatní plocha,
- p. č. 821/3, ostatní plocha,
- p. č. 821/4, ostatní plocha,
- p. č. 821/5, ostatní plocha
- p. č. 821/6, ostatní plocha,
- p. č. 821/7, ostatní plocha,
- p. č. 821/8, ostatní plocha,
- p. č. 821/10, ostatní plocha,
- p. č. 439/3, ostatní plocha
- p. č. 440/8, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 10001 od obce Komárno, Komárno 49, 76871 Komárno, IČ
00287326;
20. 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:
- p. č. 822/1, ostatní plocha, o výměře 257 m 2,
- p. č. 822/2, ostatní plocha, o výměře 167 m 2,
- p. č. 822/5, ostatní plocha, o výměře 317 m 2,
- p. č. 822/10, ostatní plocha, o výměře 299 m 2,
- p. č. 822/11, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
od obce Komárno, Komárno 49, 768 71 Komárno, IČ 00287326;
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21. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
- p. č. 819/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 270 od obce Kunovice, Kunovice 153, 756 44 Kunovice, IČ
00635812;
22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní lhota:
- id. ½ p. č. 1158/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 461 od obce Kunovice, Kunovice 153, 756 44 Kunovice, IČ
00635812;
23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Podhradní Lhota:
- id. ½ p. č. 1158/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 461 od obce Podhradní Lhota, Podhradní Lhota 150, 768 71
Podhradní Lhota, IČ 00287610;
24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Veselá a k. ú. Veselá u Zlína:
- p. č. 831/25, 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;
25. 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;
26. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hovězí:
- id. podíl ve výši ½ p. č. 16535/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 740 od ČR – Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 62933591;
27. 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. 1099/1, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 60001 od ČR – Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 62933591;
28. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 89/10, 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;
29. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Cetechovice:
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- p. č. 1479/15, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 10002 od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774;
30. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlobice:
- p. č. 399/23, ostatní plocha,
- p. č. 399/25, ostatní plocha,
- p. č. 422/25, ostatní plocha,
- p. č. 422/29, ostatní plocha,
- p. č. 434/12, ostatní plocha,
- p. č. 434/15, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60000 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111;
31. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 1461/2, 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;
32. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Vizovice:
- p. č. 516/2, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 3656 od České provincie Kongregace Milosrdných sester sv.
Kříže, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, IČ 00406538 za podmínky účelového
využití k ústavní výchově a vzdělávání mládeže, k zajištění volnočasových aktivit
dětí z domova i školní výuce;
33. odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 5824-7553c/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm:
- p. č. 1438/23, ostatní plocha, o výměře 81 m 2,
od města Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00304271;
34. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 4437/55, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1451 od Zemědělského družstva v Novém Hrozenkově, 756 04
Nový Hrozenkov, IČ 00151157;

B. úplatným převodem pozemků:
1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice:
- p. č. 4162, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 2150 od Stanislava Zrůny, bytem Veselská 711, 687 24
Uherský Ostroh za cenu ve výši 2.750 Kč;
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2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Uherský Ostroh a k. ú. Kvačice:
- p. č. 1516/27, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 515 od Stanislava Zrůny, bytem Veselská 711, 687 24 Uherský
Ostroh za cenu ve výši 1.900 Kč;
3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Jarohněvice:
- p. č. 279/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 795 od Tomáše Palaje, bytem č. p. 10, 768 01 Jarohněvice za
cenu ve výši 1.450 Kč;
4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Komárno:
a)
- p. č. 819/52, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 280 od manželů Milana Šindelka a Aleny Šindelkové, oba bytem
Komárno č. p. 111, 768 71 Komárno za cenu ve výši 2.450 Kč;
b)
- p. č. 819/6, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 139 od Zemědělských pozemků, a. s., se sídlem Lidická 710/57,
602 00 Brno – Veveří, IČ 29233968, za cenu ve výši 9.250 Kč;
c)
- p. č. 819/13, ostatní plocha,
- p. č. 819/16, ostatní plocha,
- p. č. 819/19, ostatní plocha,
- p. č. 819/44, ostatní plocha,
- p. č. 819/51, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 96 od Jaroslava Měsíce, bytem K dálnici 266/36, 635 00 Brno Bystrc za cenu ve výši 20.700 Kč;
d)
- p. č. 819/29, ostatní plocha,
- p. č. 819/33, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 92 od Radmily Ondrouškové, bytem Komárno 28, 768 71
Komárno za cenu ve výši 8.800 Kč;
e)
- p. č. 819/1, ostatní plocha,
- p. č. 819/3, ostatní plocha,
- p. č. 819/7, ostatní plocha,
- p. č. 819/17, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 242 od Jaroslava Vaculíka, bytem Komárno 117, 768 71
Komárno za cenu ve výši 26.450 Kč;
f)
- p. č. 819/37, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 108 od Boženy Zicháčkové, bytem Trávníky 270, 768 61
Bystřice pod Hostýnem - Rychlov za cenu ve výši 9.150 Kč;
g)
- p. č. 819/24, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 166 od Milady Kopišové, bytem č. p. 11, 768 71 Komárno za
cenu ve výši 3.200 Kč;
h)
- p. č. 819/35, ostatní plocha,
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zapsaného na LV č. 50 od Reného Smolky, bytem č. p. 84, 768 71 Komárno za cenu
ve výši 3.150 Kč;
5. vedený v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zdounky:
- p. č. 101/60, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 595 od Vladislava Slámy, bytem Řezníčkova 845/6, 779 00
Olomouc a od Daniely Šumberové, bytem Foerstrova 970/1, 779 00 Olomouc za
cenu ve výši 300 Kč;
6. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 923-8251/2013,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kateřinice a k. ú. Kateřinice u Vsetína:
- p. č. 2816, ostatní plocha, o výměře 1 m 2,
- p. č. 1107/2, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
od Jaromíra Vrby, bytem Kateřinice 36, 756 23 Kateřinice za cenu ve výši 2.000 Kč;
7. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec pro obec a k. ú. Hovězí:
a)
- id. 2/4 p. č. 16535/57, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 877 od Vlastimila Mikeše, bytem Hovězí 199, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 775 Kč;
b)
- p. č. 16535/29, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 96 od Anežky Chrástecké, bytem Ohrada 1875, 755 01 Vsetín
a od Břetislava Provázka, bytem nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín za cenu ve výši
2.850 Kč;
c)
- id. ½ p. č. 16535/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 740 od Vsacko Hovězí a. s., se sídlem Janová 266, 755 01
Vsetín, IČ 25366734, za cenu ve výši 725 Kč;
d)
- p. č. 16535/59, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 733 od DOLANKA Logistik s. r. o., se sídlem nám. Práce 2512,
760 01 Zlín, IČ 29252903, za cenu ve výši 5.100 Kč;
e)
- p. č. 16535/36, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 170 od Ing. Libora Hromady, bytem Romualda Zaymusa 1324/4,
Žilina, 010 01 Žilina za cenu ve výši 5.250 Kč;
f)
- p. č. 16535/33, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 519 od Petra Michaloviče, bytem Hovězí 207, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 7.400 Kč;
g)
- p. č. 16535/40, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 957 od Jaroslava Lačíka, bytem Hovězí 433, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 8.550 Kč;
h)
- p. č. 16535/28, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 420 od Petra Janošíka, bytem Hovězí 154, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 10.200 Kč;
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ch)
- p. č. 16535/17, ostatní plocha,
- p. č. 16535/70, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 197 od Josefa Kováře, bytem Hovězí 54, 756 01 Hovězí za cenu
ve výši 29.700 Kč;
i)
- p. č. 16535/25, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 867 od Marcely Čechové, bytem Hovězí 13, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 5.900 Kč;
j)
- id. podíl ve výši ½ p. č. 16535/60, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši ½ p. č. 16535/63, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 125 od Pavly Holcové, bytem Hovězí 457, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 98.000 Kč;
k)
- p. č. 16535/62, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1636 od Josefa Babicy, bytem Hovězí 698, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 39.600 Kč;
l)
- p. č. 16535/9, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1039 od Jiřiny Manové, bytem Valašská Polanka 380, 756 11
Valašská Polanka za cenu ve výši 2.860 Kč;
m)
- id. podíl ve výši ½ p. č. 16535/22, ostatní plocha,
- id. podíl ve výši ¼ p. č. 16535/57, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 875 a LV č. 877 od Dany Hodulákové, bytem Štěpánská 1514,
755 01 Vsetín za cenu ve výši 9.813 Kč;
n)
- p. č. 16535/49, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 484 od Naděždy Čechové, bytem Zděchov 205, 756 07 Zděchov
a Věry Křenkové, bytem Hovězí 324, 756 01 Hovězí za cenu ve výši 6.300 Kč;
o)
- p. č. 16535/39, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 1845 od Pavly Lačíkové, bytem Hovězí 69, 756 01 Hovězí za
cenu ve výši 7.200 Kč;
8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
a)
- p. č. 253/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 620 od Michala Staňka, bytem Velké Karlovice 346, 756 06
Velké Karlovice za cenu ve výši 1.250 Kč;
b)
- p. č. 262/4, ostatní plocha,
- p. č. 262/5, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 651 od Jitky Štvrtecké, bytem Velké Karlovice 612, 756 06 Velké
Karlovice za cenu ve výši 5.350 Kč;
c)
- p. č. 8216/1, ostatní plocha,
- p. č. 8216/21, ostatní plocha,
- p. č. 8226/1, ostatní plocha,
- p. č. 8230/5, ostatní plocha,
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zapsaných na LV č. 10001 od obce Velké Karlovice, se sídlem Velké Karlovice 1,
756 06 Velké Karlovice, IČ 00304417, za cenu ve výši 2.113.520 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:
- p. č. 2992/35, ostatní plocha, o výměře 39 m 2,
od MUDr. Jiřiny Duškové, bytem Lubojaty 98, 742 92 Bílovec, Ing. Svatavy
Kaločové, bytem Nádražní 2683/60, 702 00 Ostrava za cenu ve výši 1.950 Kč;
10. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1639a-8033/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Halenkov:
- p. č. 6145/50, ostatní plocha, o výměře 157 m 2,
od Františka Koňaříka, bytem Nový Hrozenkov 478, 756 04 Nový Hrozenkov za cenu
ve výši 7.850 Kč;
11. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1239-598/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Loukov a k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem:
a)
- p. č. 4342/22, ostatní plocha, o výměře 83 m 2,
- p. č. 4342/33, ostatní plocha, o výměře 38 m 2,
od Františka Kaďůrka, bytem Loukov 5, 768 75 Loukov u Kroměříže za cenu ve výši
6.050 Kč;
b)
- p. č. 4342/11, ostatní plocha, o výměře 4 m 2,
- p. č. 4342/25, ostatní plocha, o výměře 165 m 2,
od Stanislava Kaďůrka, bytem Loukov 55, 768 75 Loukov u Kroměříže za cenu ve
výši 8.450 Kč;
c)
- p. č. 4342/17, ostatní plocha, o výměře 21 m 2,
od Ing. Jaroslava Pecháčka CSc., bytem Leskovecká 239/13, 155 21 Praha 5 - Zličín
za cenu ve výši 1.050 Kč;
d)
- p. č. 4342/38, ostatní plocha, o výměře 606 m 2,
od Bohuslava Pecháčka, bytem Loukov 22, 768 75 Loukov u Kroměříže za cenu ve
výši 30.300 Kč;
e)
- p. č. 4342/23, ostatní plocha, o výměře 201 m2,
od Josefa Burdy, bytem Loukov 47, 768 75 Loukov u Kroměříže za cenu ve výši
10.050 Kč;
12. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1069-598/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko:
a)
- p. č. 1169/44, ostatní plocha, o výměře 175 m 2
od Františky Čechové, bytem Osíčko 150, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu
ve výši 8.750 Kč;
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b)
- p. č. 1169/59, ostatní plocha, o výměře 17 m 2
- p. č. 1169/60, ostatní plocha, o výměře 1 m 2
- p. č. 1169/62, ostatní plocha, o výměře 1030 m 2
od Aleny Smolkové, bytem Osíčko 29, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve
výši 52.400 Kč;
c)
- p. č. 1169/19, ostatní plocha, o výměře 19 m 2
od manželů Milana Vrchovského a Mgr. Jarmily Vrchovské, oba bytem Seifertova
696/11, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou za cenu ve výši 950 Kč;
d)
- p. č. 1169/20, ostatní plocha, o výměře 11 m 2
od Josefa Doležela, bytem Osíčko 21, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve
výši 550 Kč;
e)
- p. č. 1169/46, ostatní plocha, o výměře 119 m 2
od Bc. Radomíra Zahradila, bytem U Hřiště 1632, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za
cenu ve výši 5.950 Kč;
f)
- p. č. 1169/49, ostatní plocha, o výměře 11 m 2
od Jana Mikulíka, bytem Za Humny 227, 783 55 Velký Újezd za cenu ve výši 550
Kč;
13. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Chvalčov:
- p. č. 569/5, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 978 od manželů Bc. Davida Valtera a Kateřiny Valterové, oba
bytem Sadová 1693, 768 61 Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši 5.600 Kč;
14. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 2542-7923/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Velké Karlovice:
- p. č. 8232/1, ostatní plocha, o výměře 4800 m 2,
- p. č. 8235/1, ostatní plocha, o výměře 1085 m 2,
od obce Velké Karlovice, se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice, IČ
00304417, za cenu ve výši 235.400 Kč;
15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k.ú. Bystřice pod Hostýnem:
a)
- p. č. 2820/3, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 6627 od Ing. Zdenky Petrovové, bytem Rerychova 1075/6, 635
00 Brno - Bystrc za cenu ve výši 2.170 Kč;
b)
- p. č. 2820/4, ostatní plocha,
zapsaného na LV č. 425 od PharmDr. Dagmar Dědičové, bytem Očadlíkova 772/39,
769 01 Holešov, Jarmily Pavelcové, bytem Brusné 34, 768 61 Brusné, Renaty
Sevcikove, bytem Lochstrasse 8, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko za cenu ve výši
2.550 Kč;

22/53

R12/15

16. 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:
a)
- p. č. 2992/18, ostatní plocha, o výměře 22 m 2,
od Ing. Denisy Mezníkové, bytem Semetín 899, 755 01 Vsetín za cenu ve výši 6.600
Kč;
b)
- p. č. 2992/19, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
od Ing. Kamila a Ing. Denisy Mezníkových, oba bytem Semetín 899, 755 01 Vsetín
za cenu ve výši 2.400 Kč;
c)
- p. č. 2992/28, ostatní plocha, o výměře 35 m 2,
- p. č. 2992/32, ostatní plocha, o výměře 44 m 2,
od MUDr. Miloslava a Ludmily Hromadových, oba bytem Janová 230, 755 01 Janová
za cenu ve výši 19.750 Kč;
d)
- p. č. 2992/29, ostatní plocha, o výměře 42 m 2,
od Heleny Strbačkové, bytem Janová 138, 755 01 Janová za cenu ve výši 12.600
Kč;
17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka:
- p. č. 1843/2, ostatní plocha,
- p. č. 1853/2, ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 82 od Otakara Pavlačky, bytem Vsetínská 138, 756 05 Karolinka
za cenu ve výši 23.200 Kč;
II. předat nemovité věci
- uvedené v bodech A. 1.-6., 8.-31., 34. a B. 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;
- uvedenou v bodě A. 33. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760
01 Zlín - Příluky, IČ 62182137;
- uvedenou v bodě A. 32. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové organizaci
Dětský domov a Základní škola Vizovice, Masarykovo náměstí 420, 763 12 Vizovice,
IČ 61716405.
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Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0434/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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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. 3789/8, ostatní plocha,
- p. č. 3789/9, ostatní plocha,
- p. č. 3789/10, ostatní plocha,
- p. č. 3789/11, ostatní plocha,
- p. č. 3789/15, ostatní plocha,
- p. č. 3789/36, ostatní plocha,
- p. č. 3789/37, ostatní plocha,
- p. č. 3789/39, ostatní plocha,
- p. č. 3789/40, ostatní plocha,
- p. č. 3789/43, ostatní plocha,
- p. č. 3789/44, ostatní plocha,
- p. č. 3789/45, ostatní plocha,
- p. č. 3789/47, ostatní plocha,
- p. č. 3830/7, ostatní plocha,
- p. č. 3830/8, ostatní plocha,
- p. č. 3830/17, ostatní plocha,
- p. č. 3875/4, ostatní plocha,
- p. č. 3875/5, ostatní plocha,
- p. č. 3875/6, ostatní plocha,
- p. č. 3875/7, ostatní plocha,
- p. č. 3875/8, ostatní plocha,
- p. č. 3875/12, ostatní plocha,
- p. č. 3875/17, ostatní plocha,
- p. č. 3875/19, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 478 pro obec a k. ú. Vlachovice do vlastnictví obce
Vlachovice, č. p. 50, Vlachovice, PSČ 763 24, IČ 00284670;
2. pozemků
- p. č. 4395/15, ostatní plocha, o výměře 5 m 2,
- p. č. 4395/16, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
- p. č. 4395/17, ostatní plocha, o výměře 50 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1851-89/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Valašské Klobouky, do vlastnictví města Valašské
Klobouky, Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky, PSČ 766 01, IČ 00284611;
3. pozemku
- p. č. 536/10, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 537 pro obec Valašské Klobouky a k.
ú. Mirošov u Valašských Klobouk, do vlastnictví města Valašské Klobouky,
Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky, PSČ 766 01, IČ 00284611;
4. pozemku
- p. č. 1276, ostatní plocha,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2290 pro obec a k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí, do vlastnictví obce Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, Želechovice
nad Dřevnicí, PSČ 763 11, IČ 75158094;
5. pozemků
- p. č. 2782/49, ostatní plocha o výměře 5 m 2,
- p. č. 2782/50, ostatní plocha o výměře 85 m 2,
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, do vlastnictví obce Sehradice, č. p. 64,
Sehradice, PSČ 763 23, IČ 00568724;
6. pozemků, případně částí pozemků
- p. č. 1119/266 o výměře 156 m 2,
- p. č. 1119/267 o výměře 15 m 2,
- dílu "b2" o výměře 8 m 2 (odděleného z p. č. 1119/196),
- dílu "z1" o výměře 154 m 2 (odděleného z p. č. 1119/196),
- dílu "k2" o výměře 7 m2, (odděleného z p. č. 1119/140),
- dílu "j2" o výměře 7 m 2, (odděleného z p. č. 1119/140),
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 7839-27/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zlín, do vlastnictví statutárního města Zlín, náměstí Míru
12, Zlín, PSČ 761 40, IČ 00283924;
7. 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, do vlastnictví obce Jalubí,
Jalubí 13, 687 05 Jalubí, IČ 00290980;
8. 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,
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zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 2159 pro obec a k. ú. Nivnice, do vlastnictví obce
Nivnice, Sídliště 100, 687 51 Nivnice, IČ 00291170;
9. pozemků
- p. č. 2830/1, ostatní plocha, o výměře 504 m 2,
- p. č. 2830/8, ostatní plocha, o výměře 331 m 2,
- 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, do vlastnictví obce Nivnice, Sídliště 100, 687
51 Nivnice, IČ 00291170;
10. 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,
- p. č. 4161/7, ostatní plocha,
- p. č. 4161/8, 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, do vlastnictví obce
Dolní Němčí, Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí, IČ 00290904;
11. 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, do vlastnictví obce Dolní Němčí, Nivnická
82, 687 62 Dolní Němčí, IČ 00290904;
12. pozemků
- p. č. 5375/142, ostatní plocha, o výměře 33 m 2,
- p. č. 5375/143, ostatní plocha, o výměře 2 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1602-17/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bojkovice, do vlastnictví města Bojkovice, Sušilova 952,
687 71 Bojkovice, IČ 00290807;
13. pozemků
- p. č. 668/7, ostatní plocha, o výměře 119 m 2,
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- p. č. 668/8, ostatní plocha, o výměře 15 m2,
oddělené z původního pozemku geometrickým plánem č. 715-50/2015,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice, do vlastnictví města Uherský
Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 00291463;
14. pozemků
- p. č. st. 158, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. 3/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 730 pro obec Troubky-Zdislavice a k. ú. Zdislavice,
do vlastnictví Czech National Trust, o. p. s., se sídlem Sněmovní náměstí 2/4,
Kroměříž, PSČ 767 01, IČ 02180481, a to za podmínky, že rozhodnutí Ministerstva
kultury ČR o poskytnutí dotace na obnovu/rekonstrukci stavby nacházející se na
předmětných pozemcích, příp. dokumenty s ním přímo souvisejí, nebudou
obsahovat zákaz dispozice s tímto majetkem;
15. pozemků
- p. č. 4437/94, ostatní plocha,
- p. č. 4437/95, ostatní plocha,
- p. č. 4437/96, ostatní plocha,
- p. č. 4437/97, ostatní plocha,
- p. č. 4437/98, ostatní plocha,
- p. č. 4437/99, ostatní plocha,
- p. č. 4437/100, ostatní plocha,
- p. č. 4437/103, ostatní plocha,
- p. č. 4437/104, ostatní plocha,
- p. č. 4438/4, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 890 pro obec a k. ú. Karolinka do vlastnictví města
Karolinka, Radniční náměstí č. 42, 756 05 Karolinka, IČ 00303909;
16. pozemku
- p. č. 77/12, ostatní plocha, o výměře 13 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1360-10/2015
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Karolinka do vlastnictví města Karolinka, Radniční
náměstí č. 42, 756 05 Karolinka, IČ 00303909;
17. pozemků
- p. č. 2093/5, ostatní plocha, o výměře 208 m 2,
- p. č. 2093/6, ostatní plocha, o výměře 320 m2,
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 1584-1146/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová do vlastnictví obce Zašová, Zašová 36, 756 51
Zašová, IČ 00304476;
18. pozemku
- p. č. 2208/23, ostatní plocha, o výměře 248 m 2,
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odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 1586-8281/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová do vlastnictví obce Zašová, Zašová 36, 756 51
Zašová, IČ 00304476;
19. pozemků
- p. č. 2208/24, ostatní plocha, o výměře 15 m 2,
- p. č. 2208/25, ostatní plocha, o výměře 88 m 2,
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 1587-8451/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Zašová do vlastnictví obce Zašová, Zašová 36, 756 51
Zašová, IČ 00304476;
20. pozemků
- p. č. 101/96, ostatní plocha,
- p. č. 101/99, ostatní plocha,
- p. č. 101/100, ostatní plocha,
- p. č. 101/101, ostatní plocha,
- p. č. 101/89, ostatní plocha,
- p. č. 101/90, ostatní plocha,
- p. č. 101/92, ostatní plocha,
- p. č. 101/93, ostatní plocha,
- p. č. 101/94, ostatní plocha,
- p. č. 101/102, ostatní plocha,
- p. č. 173/42, ostatní plocha,
- p. č. 454/10, ostatní plocha,
- p. č. 817/5, ostatní plocha,
- p. č. 454/28, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1439 pro obec a k. ú. Zdounky do vlastnictví obce
Zdounky, Zdounky 27, 76802 Zdounky, IČ 00287938;
21. pozemků
- p. č. 454/30, ostatní plocha,
- p. č. 454/33, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1616 pro obec a k. ú. Zdounky do vlastnictví obce
Zdounky, Zdounky 27, 76802 Zdounky, IČ 00287938;
22. pozemků
- p. č. 248/19, ostatní plocha,
- p. č. 248/20, ostatní plocha,
- p. č. 249/3, ostatní plocha,
- p. č. 250/17, ostatní plocha,
- p. č. 250/7, ostatní plocha,
- p. č. 57/6, orná půda,
- p. č. 247/13, ostatní plocha,
- p. č. 247/4, ostatní plocha,
- p. č. 247/18,ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4414 pro obec Kroměříž a k. ú. Kotojedy do vlastnictví
města Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351;
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23. pozemku
- p. č. 870/167, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 12618 pro obec a k. ú. Kroměříž do
vlastnictví města Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351;
24. pozemků
- p. č. 697/9, ostatní plocha,
- p. č. 699/38, ostatní plocha,
- p. č. 693/1, ostatní plocha,
- p. č. 693/16, ostatní plocha,
- p. č. 693/17, ostatní plocha,
- p. č. 693/18, orná půda,
- p. č. 693/19, ostatní plocha,
- p. č. 740/5, ostatní plocha,
- p. č. 693/2, ostatní plocha,
- p. č. 693/20, ostatní plocha,
- p. č. 693/21, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 255 pro obec a k. ú. Komárno do vlastnictví obce
Komárno, Komárno 49, 76871 Komárno, IČ 00287326;

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 náklady uhradí převodce:
1. nemovitých věcí:
a) pozemků:
- p. č. st. 920, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 921, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 923, zastavěná plocha a nádvoří,
- p. č. st. 924, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 925 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Malá Bystřice, č.
e. 33, obč. vyb.,
- p. č. st. 926, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 927, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 928, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 929, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 930, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 931, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
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- p. č. st. 932, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 933, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 934, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 935, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 936, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 937, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 938, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 939, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 940, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 942, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 943, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 944, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 945, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 946, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 947, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 948, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 949, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. st. 950, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba,
- p. č. 4271, ostatní plocha,
- p. č. 4273, ostatní plocha,
- p. č. 4275, trvalý travní porost,
b) staveb:
- bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. st. 919,
- bez čp/če, jiná stavba, na pozemku st. 922 a p. č. st. 923,
- bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p. č. st. 941,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 433 pro obec a k. ú. Malá Bystřice do vlastnictví
Dušan Hopp Auto Díly Servis s. r. o., se sídlem Malé náměstí 2170/2, Nový Jičín,
PSČ 741 01, IČ 27763196, za kupní cenu ve výši 1.350.000 Kč;
2. pozemku
p. č. st. 46/3, zastavěná plocha a nádvoří,
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zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 819 pro obec a k. ú. Suchá Loz do
vlastnictví Miroslava Mahdala, bytem trvale Suchá Loz 117, PSČ 687 53 za kupní
cenu ve výši 1.880 Kč;
3. 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 do vlastnictví Josefa Rachůnka, bytem trvale Pašovice 44, PSČ 687 56
za kupní cenu ve výši 3.200 Kč;
4. 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 do
vlastnictví Věry Hoffmannové, bytem trvale Seninka 80, PSČ 756 11 za kupní cenu
ve výši 200 Kč;
5. 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 do vlastnictví Pomoraví
Babice, a. s., se sídlem Babice 52, PSČ 687 03, IČ 25318730, za kupní cenu ve výši
58.000 Kč;
6. pozemku
- p. č. 958/10, ostatní plocha,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4505 pro obec Valašské Meziříčí a k.
ú. Krásno nad Bečvou do SJM Heleny Hrbáčkové a Jaroslava Hrbáčka, oba bytem
trvale Kladeruby 122, PSČ 756 43, za kupní cenu ve výši 416 Kč;
7. pozemku
- p. č. 19, zahrada,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 219 pro obec a k. ú. Šarovy do SJM
Anny Langrové a Františka Langra, oba bytem trvale Šarovy 91, PSČ 763 51 za
kupní cenu ve výši 1.780 Kč;
8. pozemku
- p. č. 2016/1, ostatní plocha, o výměře 43 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 279-311/2014
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec a k. ú. Lutopecny do vlastnictví Pavla Přikryla, bytem trvale
náměstí Míru 350/2A, Kroměříž, PSČ 767 01 za kupní cenu ve výši 4.730 Kč;
9. pozemku
- p. č. 1954/18, zastavěná plocha a nádvoří,
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zapsaného 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 do vlastnictví Ludmily Měrkové, bytem trvale Králova
1093, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 za kupní cenu ve výši 1.350 Kč;
10. pozemku
p. č. 1954/19, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného 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 do SJM Jany Kučerové a Zdeňka Kučery, oba bytem
trvale Mírová 985/5, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 za kupní cenu ve výši 1.500 Kč;
11. pozemku
p. č. 1954/20, zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaného 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 do vlastnictví Ivy Novotné, bytem trvale Škrdlovice 131,
PSČ 591 01 za kupní cenu ve výši 1.650 Kč;
12. pozemku
- p. č. 2676/23, ostatní plocha, o výměře 47 m 2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 943-7721/2014,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Kateřinice a k. ú. Kateřinice u Vsetína do vlastnictví Jaromíra
Vrby, bytem Kateřinice 36, 756 23 Kateřinice, za kupní cenu ve výši 2.350 Kč;
C. rozpočtové opatření č. ZZK/0025/2015 dle přílohy č. 0459-15-P28.

23

Porušení rozpočtové kázně

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0435/R12/15

bere na vědomí
skutečnost, že došlo k porušení rozpočtové kázně, kterého se dopustila Střední
průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín, IČ 00559482, dle příloh č.
0458-15-P02 a č. 0458-15-P03;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části
odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 784.464 Kč, vyměřeného organizaci
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, Broučkova 372,
760 01 Zlín, IČ 00226319, Platebním výměrem č. 8/2015 EKO na odvod za porušení
rozpočtové kázně, dle přílohy č. 0458-15-P06. Prominutí úhrady části odvodu je
poskytnutím podpory de minimis, ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze
dne 15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis
zveřejněného v Ústředním věstníku L 379 dne 28.12.2006, dle přílohy č. 0458-15P08.
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Dotace na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0436/R12/15

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 poskytnutí účelových neinvestičních dotací
na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje subjektům uvedeným v příloze č.
0472-15-P03 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty dle vzoru
uvedeného v příloze č. 0472-15-P04.

25

Rozpočtové opatření - dotace ochrana přírody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0437/R12/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0103/2015, dle přílohy č. 0475-15-P01.

26

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. - dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí vyrovnávací platby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0438/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby mezi Zlínským
krajem a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ 27688313, dle přílohy
č. 0471-15-P03.

27

Podpora na úseku životního prostředí a rozvoje venkova

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0439/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
I. poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů na podporu územních plánů v
souladu s pravidly PF02-15 Podprogramu na podporu obnovy venkova dle přílohy
č. 0473-15-P02 v členění:
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1. Obec Dobrkovice, IČ 00568538, dotace ve výši 81.000 Kč, na projekt PF0215DT2/012 Územní plán obce Dobrkovice;
2. Obec Němčice, IČ 00544604, dotace ve výši 108.000 Kč, na projekt PF0215DT2/013 Územní plán obce Němčice;
3. Obec Věžky, IČ 00287865, dotace ve výši 78.000 Kč, na projekt PF02-15DT2/014
Územní plán obce Věžky;
4. Obec Komárno, IČ 00287326, dotace ve výši 75.000 Kč, na projekt PF0215DT2/016 Územní plán Komárno;
5. Obec Velký Ořechov, IČ 00284637, dotace ve výši 72.000 Kč, na projekt PF0215DT2/017 Územní plán Velký Ořechov;
6. Obec Študlov, IČ 00304336, dotace ve výši 62.000 Kč, na projekt PF0215DT2/018 Územní plán Študlov;
7. Obec Valašské Příkazy, IČ 00304395, dotace ve výši 47.000 Kč, na projekt PF0215DT2/019 Územní plán Valašské Příkazy;
8. Obec Karlovice, IČ 46276076, dotace ve výši 56.000 Kč, na projekt PF0215DT2/020 Územní plán Karlovice;
9. Obec Lubná, IČ 00287458, dotace ve výši 57.000 Kč, na projekt PF02-15DT2/021
Územní plán Lubná;
10. Obec Bohuslavice nad Vláří, IČ 70910731, dotace ve výši 59.000 Kč, na projekt
PF02-15DT2/022 Územní plán Bohuslavice nad Vláří;
11. Obec Břest, IČ 00287105, dotace ve výši 86.000 Kč, na projekt PF02-15DT2/023
Územní plán obce Břest;
12. Obec Újezdec, IČ 00542288, dotace ve výši 50.000 Kč, na projekt PF0215DT2/024 Územní plán Újezdec;
13. Obec Poličná, IČ 01265741, dotace ve výši 70.000 Kč, na projekt PF0215DT2/025 Územní plán Poličná;
14. Obec Míškovice, IČ 00287491, dotace ve výši 76.000 Kč, na projekt PF0215DT2/026 Územní plán Míškovice;
15. Obec Dřínov, IČ 00287156, dotace ve výši 66.000 Kč, na projekt PF0215DT2/027 Územní plán Dřínov;
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle vzoru přílohy č.
0473-15-P04;
II. poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů na podporu vodohospodářské
infrastruktury v souladu s pravidly programu pro poskytnutí podpory na
vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje dle přílohy č. 0473-15P05 v členění:
1. Obec Boršice u Blatnice, IČ 00290815, dotace ve výši 1.252.128 Kč, na projekt
AT stanice a vodovodní řad Boršice u Blatnice, lokalita Horní Pole;
a uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše uvedenou obcí dle přílohy č. 0473-15-P07;
III. na zajištění oddlužení obce Žítková, IČ 00542351:
1. poskytnutí finančního daru ve výši 270.000,- Kč,
2. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 900.000,- Kč
a uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou obcí dle přílohy č. 0473-15-P10 a
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s výše uvedenou
obcí dle přílohy 0473-15-P11;
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IV. poskytnutí dotace Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, ve výši 2.000.000 Kč, a to:
- neinvestiční dotace ve výši 1.200.000 Kč na akce Luhačovický potok, Dolní Lhota
– úprava koryta, Mojena - odstranění nánosů,
- investiční dotace ve výši 800.000 Kč na akci Lutoninka Vizovice km 5,287 –
zdrsněný skluz
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace s
Povodím Moravy, s. p., dle přílohy 0473-15-P13;
schvaluje
I. poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu provozních nákladů
(superhrubou mzdu projektového manažera, náklady na ekonomické a právní
poradenství do výše 50.000 Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem)
vzniklých v období od 01.09.2014 do 31.12.2015, a dále na superhrubou mzdu
pracovníka MAS na přípravu integrované strategie MAS včetně souvisejících
činností, účetní MAS v členění:
1. MAS Bojkovska, z. s., IČ 27012239, ve výši 84.500 Kč;
2. Jižní Haná, o. p. s., IČ 29372232, ve výši 179.078 Kč;
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratných finančních výpomocí s
výše uvedenými právnickými osobami dle příloh č. 0473-15-P16 a č. 0473-15-P17;
II. rozpočtové opatření RZK/0107/2015 dle přílohy č. 0473-15-P08.

28

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
na zajištění činností v EVVO ve Zlínském kraji

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0440/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 160.000
Kč pro subjekt Líska, občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu ve Zlínském kraji, IČ 28558863, na zajištění činností EVVO ve Zlínském
kraji;
2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s uvedeným
subjektem, dle přílohy č. 0476-15-P01.
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Veřejná zakázka "Natura 2000 ve Zlínském kraji II - informační tabule o
lokalitách"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0441/R12/15

bere na vědomí
protokol o jednání hodnoticí komise veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Natura 2000 ve Zlínském kraji II - informační tabule o lokalitách", dle přílohy č. 047715-P01;
schvaluje
1. výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel Spyron Design s. r. o., se
sídlem V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7, IČ 25101790;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Spyron Design s. r. o., se sídlem V Háji
1092/15, 170 00 Praha 7, IČ 25101790, dle přílohy č. 0477-15-P02.

30

Projekt Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les - změna
dodavatelského účtu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0442/R12/15

schvaluje
uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č.
11096856 se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729, dle
přílohy č. 0474-15-P01.

31

Aktualizace Územně analytických podkladů 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0443/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje projednat a vzít na vědomí 3. Aktualizaci Územně
analytických podkladů 2015 dle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle
ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, dle
přílohy č. 0470-15-P02.

36/53

R12/15

32

Zdravotnictví - dodatek smlouvy o poskytnutí úvěru se Vsetínskou nemocnicí
a. s., rozpočtové opatření, svěření provádění rozpočtových opatření Radě
Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0444/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
A) schválit:
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. D/0155/2014/ZD ze dne 02.04.2014
uzavřené mezi Zlínským krajem a Vsetínskou nemocnicí a. s., se sídlem Vsetín,
Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČ 26871068, dle přílohy č. 0512-15-P03;
2. rozpočtové opatření č. ZZK/0024/2015, dle přílohy č. 0512-15-P05;
B) svěřit v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, Radě Zlínského kraje provádění rozpočtových opatření
vyvolaných navýšením příjmů a výdajů rozpočtu Zlínského kraje v důsledku
realizace mimořádných splátek úvěrů poskytnutých Zlínským krajem Krajské
nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s.

33

Zdravotnictví - změna plánu oprav majetku Zlínského kraje pronajatého
nemocnicím na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0445/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit demolice staveb zapsaných v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 10094, vedeného pro obec Vsetín, katastrální území Vsetín,
- budova bez č. p./e. č.; garáž, jež je součástí pozemku p. č. 15014; dle přílohy č.
0513-15-P10;
- budova bez č. p./e. č.; garáž, jež je součástí pozemku p. č. 15013; dle přílohy č.
0513-15-P11;
- budova bez č. p./e. č.; stavba technického vybavení, jež je součástí pozemku p. č.
15011; dle přílohy č. 0513-15-P12;
vyjadřuje souhlas
se změnou plánu oprav nemovitého majetku Zlínského kraje pro rok 2015
pronajatého:
a) Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ 27660915, dle přílohy č. 0513-15-P05;
b) Kroměřížské nemocnici a. s., IČ 27660532, dle přílohy č. 0513-15-P06;
c) Vsetínské nemocnici a. s., IČ 26871068, dle přílohy č. 0513-15-P07;
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schvaluje
1. Investiční záměr na opravu majetku Zlínského kraje č. 1108/3/170/185/05/15
"Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Sanace sloupů izolačního pavilonu"
Uherskohradišťská nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ
27660915, dle přílohy č. 0513-15-P14 , o celkových nákladech 1.893.000 Kč;
2. Investiční záměr na opravu majetku Zlínského kraje č. 1106/3/170/183/05/15
"Vsetínská nemocnice a. s. - Oprava střechy budovy B1 a B2" Vsetínská nemocnice
a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ 26871068, dle přílohy č. 0513-15-P13 o
celkových nákladech 950.000 Kč.

34

BESIP I. - Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich
řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0446/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí dotace z dotačního titulu BESIP I.
- Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v
obcích Zlínského kraje dle přílohy č. 0464-15-P02 v členění:
1. investiční dotace obci Poličná, IČ 01265741, ve výši 40.000 Kč, na realizaci
projektu "Přisvícení přechodu pro chodce Poličná střed";
2. neinvestiční dotace obci Lešná, IČ 00303992, ve výši 40.000 Kč, na realizaci
projektu "Bezpečná obec Lešná"
a uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi dle příloh č. 0464-15P04 a č. 0464-15-P05.

35

Doprava - investiční záměry, změna č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0447/R12/15

schvaluje
A) investiční záměry akcí reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860:
A1) investiční záměr č. 1101/3/110/265/05/15, k provedení díla "Silnice III/49016:
Zlín, ul. Gahurova I", o celkových nákladech 9.224.000 Kč, dle přílohy č. 0466-15P02;
A2) investiční záměr č. 1100/3/110/264/05/15, k provedení díla "Silnice III/05016:
Popovice", o celkových nákladech 7.473.000 Kč, dle přílohy č. 0466-15-P03;
A3) investiční záměr č. 1102/3/110/266/05/15, k provedení díla "Silnice II/492:
Luhačovice", o celkových nákladech 9.288.000 Kč, dle přílohy č. 0466-15-P04;
A4) investiční záměr č. 1103/3/110/267/05/15, k provedení díla "Silnice II/491,
III/4893: Slušovice - Nové Dvory", o celkových nákladech 16.206.000 Kč, dle přílohy
č. 0466-15-P05;
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A5) investiční záměr č. 1105/3/110/269/05/15, k provedení díla "Silnice III/4932:
Loučka - Haluzice", o celkových nákladech 25.707.000 Kč, dle přílohy č. 0466-15P06;
A6) investiční záměr č. 1109/3/110/270/05/15, k provedení díla " Silnice II/490:
Hranice kraje - Rymice", o celkových nákladech 27.664.000 Kč, dle přílohy č. 046615-P07;
B) změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, na rok 2015, dle přílohy č. 0466-15P08.

36

Doprava - přesun fin. prostředků - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0448/R12/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0101/2015 dle přílohy č. 0467-15-P01.

37

Doprava - dodatek č. 21 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0449/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatek č. 21 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ 70934860, dle příloh č. 0465-15P01 a č. 0465-15-P02.

38

Kultura - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0450/R12/15

bere na vědomí
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR příspěvkové
organizaci Muzeum regionu Valašsko, p. o., IČ 00098574, v celkové výši 56.000 Kč
dle přílohy č. 0463-15-P02;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/100/2015 dle přílohy č. 0463-15-P01.
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39

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dodatek smlouvy č.
D/2180/2014/STR

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0451/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje:
1. schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2180/2014/STR uzavřené mezi Zlínským
krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., IČ 27744485, dle
přílohy č. 0461-15-P03, kterým dochází k navýšení dotace o částku 400 000 Kč ;
2. schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0001/2015/KUL uzavřené mezi Zlínským
krajem a Sdružením pro rozvoj Soláně, o. s., IČ 26589532, dle přílohy č. 0461-15P07, kterým dochází k navýšení dotace o částku 100 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0113/2015 dle přílohy č. 0461-15-P05.

40

Školství - závazné ukazatele a rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0452/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí závazné ukazatele rozpočtu přímých
vzdělávacích výdajů a účelových dotací pro školy a školská zařízení, dle příloh č.
0511-15-P01 až č. 0511-15-P04;
schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0105/2015 dle přílohy č. 0511-15-P05.

41

Školství - fondy investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0453/R12/15

schvaluje
plán tvorby a použití fondu investic na rok 2015, a to:
1. změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborná škola Luhačovice, IČ
61715999, dle přílohy č. 0508-15-P04,
2. změnu č. 1 příspěvkové organizace Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, IČ 60371757, dle přílohy č.
0508-15-P02,
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3. změnu č. 1 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0508-15-P03.

42

Školství - převod práva hospodaření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0454/R12/15

souhlasí
s převodem práva hospodaření k movitému majetku ve vlastnictví Zlínského kraje,
a to:
- traktoru Z 7211, inv.číslo 6052, rok výroby 1986, pořizovací cena 108.344 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
- traktoru Z 7245, inv.číslo 6041, rok výroby 1986, pořizovací cena 137.683 Kč,
zůstatková cena 0 Kč,
vše z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, do hospodaření příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště Uherský Brod, IČ 00055107.

43

Školství - dodatky ke zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0455/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací Zlínského kraje v oblasti školství, dle příloh č. 0507-15-P02 až č. 050715-P06.

44

Školství - smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0456/R12/15

souhlasí
s uzavřením:
1. nájemní smlouvy mezi městem Vsetín, IČ 00304450, a příspěvkovou organizací
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, IČ 61716456, a to na dobu neurčitou dle přílohy č.
0510-15-P02;
2. dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi příspěvkovou organizací Střední škola
informatiky, elektroniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, a O2
Czech republic a. s., IČ 60193336, a to na dobu určitou do 30.06.2025, dle přílohy
č. 0510-15-P04;
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3. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu mezi příspěvkovou organizací
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843393, a panem Jakubem Němcem,
Horní Bečva 723, a to na dobu určitou do 30.06.2016, dle přílohy č. 0510-15-P06;
4. smlouvy o nájmu služebního bytu mezi příspěvkovou organizací Vyšší odborná
škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČ 65269616,
a panem Luďkem Helisem, 1. máje 221, Kroměříž, a to na dobu trvání pracovního
poměru mezi nájemcem a pronajímatelem, dle přílohy č. 0510-15-P08.

45

Fond mládeže a sportu Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0457/R12/15

schvaluje
Program pro poskytnutí finanční podpory z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje
dle příloh č. 0502-15-P01 a č. 0502-15-P02.

46

Podpora mládežnického sportu 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0458/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
A) rozpočtové opatření č. ZZK/0027/2015 dle přílohy č. 0505-15-P02;
B) uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace,
kterými dochází k navýšení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Zlínského
kraje v členění:
1. o 1.000.000 Kč pro FC Slovácko z. s., IČ 22761209, na celkovou výši 2.100.000
Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal) dle přílohy č. 0505-15-P03;
2. o 1.200.000 Kč pro Fotbalový club Zlín, z. s., IČ 67008127, na celkovou výši
2.300.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal) dle přílohy č. 050515-P04;
3. o 1.000.000 Kč pro HC PSG Zlín, z. s., IČ 00531928, na celkovou výši 2.000.000
Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej) dle přílohy č. 0505-15P05;
4. o 1.000.000 Kč pro VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, IČ 22676759, na celkovou
výši 1.400.000 Kč na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej) dle přílohy
č. 0505-15-P06.
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47

Darovací smlouva mezi Českým olympijským výborem a Zlínským krajem

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0459/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření Darovací smlouvy mezi Českým
olympijským výborem a Zlínským krajem ve znění přílohy č. 0500-15-P01.

48

Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0460/R12/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0102/2015, dle přílohy č. 0503-15-P01.

49

Mezinárodní projekt ve školství - dodatek ke grantové smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0461/R12/15

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Grantové smlouvě č. COM-REG-2013-004, dle přílohy č.
0504-15-P01.

50

Sektorové dohody

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0462/R12/15

schvaluje
uzavření Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a
plastikářské výroby dle přílohy č. 0506-15-P06, Zlínským krajem jako strategickým
a výkonným partnerem;
ukládá
vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu předložit v termínu do 13.07.2015 k
podpisu hejtmanovi Zlínského kraje příslušné dokumenty;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření sektorových dohod pro Zlínský kraj,
a to:
1. Sektorovou dohodu pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl dle příloh
č. 0506-15-P02 a č. 0506-15-P03, Zlínským krajem jako realizačním partnerem;
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2. Sektorovou dohodu pro chemii - Dorost pro chemický průmysl dle příloh č. 050615-P04 a č. 0506-15-P05, Zlínským krajem jako strategickým partnerem.

51

Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 z
Programu prevence kriminality do rozpočtu ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0463/R12/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0110/2015, dle přílohy č. 0518-15-P01.

52

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

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0464/R12/15

schvaluje
a) uzavření dodatku č. 1 k Pověření poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu pro:
1) Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096, dle
přílohy č. 0514-15-P02,
2) NADĚJI, IČ 00570931, dle přílohy č. 0514-15-P03,
3) Diakonii ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561, dle přílohy č. 051415-P04,
b) poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority
Zlínského kraje pro rok 2015 příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským
krajem formou navýšení příspěvku na provoz pro:
1. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
IČ 70850992,
2. Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, IČ 70850909,
3. Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, IČ 70850852,
4. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, IČ
70850917,
5. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 00092096,
6. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČ 49562827,
dle přílohy č. 0514-15-P12 a za podmínek uvedených v příloze č. 0514-15-P11;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
a) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0299/2015/SOC, dle přílohy č. 0514-15P05,
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b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/0339/2015/SOC, dle přílohy č. 0514-15P06,
c) poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority
Zlínského kraje pro rok 2015 pro poskytovatele sociálních služeb formou dotace a
uzavření Veřejnoprávních smluv mezi Zlínským krajem a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

"HANDICAP (?)" Zlín, IČ 46277633,
"HVĚZDA z. ú.", IČ 70829560,
Auxilium o. p. s., IČ 02083825,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., IČ 25909614,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., IČ 00499811,
DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344,
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ 47863561,
Diakonie ČCE - středisko Vsetín, IČ 73633178,
Diakonie ČCE-Hospic Citadela, IČ 73632783,
Domov pro seniory Koryčany, IČ 68684053,
Elim Vsetín, o. p. s., IČ 01955144,
Charita sv. Anežky Otrokovice, IČ 46276262,
Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618,
Charita Svaté rodiny Luhačovice, IČ 73633071,
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, IČ 48773514,
Charita Valašské Klobouky, IČ 73633607,
Charita Valašské Meziříčí, IČ 47997885,
Charita Vsetín, IČ 44740778,
Charita Zlín, IČ 44117434,
Institut Krista Velekněze, IČ 70599858,
Iskérka o. p. s., IČ 28647912,
Letokruhy, o. p. s., IČ 26870011,
Maltézská pomoc, o. p. s., IČ 26708451,
Město Chropyně, IČ 00287245,
NADĚJE, IČ 00570931,
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, IČ 47930560,
Oblastní charita Kroměříž, IČ 18189750,
Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 44018886,
Oblastní charita Uherský Brod, IČ 48489336,
PETRKLÍČ, o. p. s., IČ 26928060,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444,
Sociální služby Města Bojkovice, příspěvková organizace, IČ 71225773,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., IČ 26986728,
Středisko rané péče SPRP Brno, IČ 75094924,
Tyfloservis, o. p. s., IČ 26200481,
Unie Kompas, IČ 67028144,

a to dle příloh č. 0514-15-P07 a č. 0514-15-P08,
d) vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 dle přílohy č. 0514-15-P07,
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e) neposkytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority
Zlínského kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 0514-15-P09,
bere na vědomí
zmocnění Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, členky Rady Zlínského kraje,
hejtmanem Zlínského kraje k podpisu jednotlivých veřejnoprávních smluv o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského
kraje pro rok 2015 na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva
Zlínského kraje. Toto zmocnění se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.
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Sociální služby - rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0465/R12/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0106/2015, dle přílohy č. 0516-15-P01;
bere na vědomí
změnu závazného ukazatele rozpočtu z důvodu poskytnutí dotace z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu na rok 2015 ve výši 448.905,04 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0516-15P02.

54

Sociální služby - změna výše příspěvku na provoz a závazného objemu
prostředků na platy včetně OON na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0466/R12/15

schvaluje
1. snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ
00839281, dle přílohy č. 0517-15-P02;
2. snížení závazného objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín, IČ 00839281, dle přílohy č. 0517-15P03.

55

Sociální služby - převod práva hospodaření k majetku ZK a dodatky ke
zřizovacím listinám

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0467/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
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1. převod práva hospodaření k pozemku p. č. 2494/39, ostatní plocha, včetně jeho
součástí a příslušenství, o výměře 2 515 m 2, odděleného z původního pozemku p.
č. 2494/3, ostatní plocha, geometrickým plánem č. 3200-154/2015, pro k. ú. Staré
Město u Uherského Hradiště, LV č. 4813, z příspěvkové organizace Střední odborná
škola a Gymnázium Staré Město, se sídlem Staré Město, Velehradská 1527, 686 03
Staré Město, IČ 60371790, na příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské
Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ
00092096, dle přílohy č. 0515-15-P02;
2. převod práva hospodaření k pozemku p. č. st. 760, zastavěná plocha a nádvoří,
včetně jeho součástí a příslušenství (zejména stavby č. p. 573, objekt občanské
vybavenosti) o výměře 843 m2, odděleného z původních pozemků p. č. st. 760,
zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku p. č. st. 697/1, zastavěná plocha a
nádvoří, geometrickým plánem č. 5819-6/2015, pro k. ú. Rožnov pod Radhoštěm,
LV č. 79, z příspěvkové organizace Střední školy zemědělské a přírodovědné
Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských
hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na příspěvkovou
organizaci Sociální služby Vsetín, se sídlem Vsetín, Záviše Kalandry 1353, 755 01
Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0515-15-P03;
3. dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, dle přílohy č. 0515-15-P04;
4. dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín,
IČ 49562827, dle přílohy č. 0515-15-P05;
5. dodatek č. 11 ke zřizovací listině Střední školy zemědělské a přírodovědné
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, dle přílohy č. 0515-15-P06;
6. dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory
Luhačovice, IČ 70850909, dle přílohy č. 0515-15-P07;
7. dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro seniory Burešov, IČ 70851042, dle
přílohy č. 0515-15-P08;
8. dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům sociálních služeb
Návojná, IČ 70850852, dle přílohy č. 0515-15-P09.

56

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2014

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0468/R12/15

bere na vědomí
Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2014 dle
přílohy č. 0520-15-P02.
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57

Smlouva o centralizovaném zadávání - VMware

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0469/R12/15

schvaluje
uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou - Ministerstvem
vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy
č. 0468-15-P01.

58

Vyhodnocení projektu "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a
představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0470/R12/15

bere na vědomí
vyhodnocení realizace projektu "Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a
představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK" dle přílohy č. 0469-15-P01.

59

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0471/R12/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) oslavami 60 let od založení souboru pořádanými Dětským folklorním souborem
OLŠAVĚNKA, IČ 60369825, v roce 2015;
2) soutěží Zpěváček Moravy a Slezska 2015 pořádanou Českým rozhlasem, IČ
45245053 (rozhlas Brno) v Uherském Hradišti v roce 2015;
3) 19. ročníkem jezdeckých závodů v parkurovém skákání "O Pohár města
Kroměříže" pořádaným Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, IČ 47934832,
v Kroměříži v roce 2015;
4) Mistrovstvím ČR v národní házené (kategorie starší žáci) v soutěžním ročníku
2014/2015 pořádaným Tělovýchovnou jednotou Chropyně, IČ 00545333, v Chropyni
v roce 2015;
5) 15. ročníkem Festivalu židovské kultury pořádaným městem Holešov, IČ
00287172, v roce 2015;
6) Letní školou barokní hudby pořádanou spolkem The Czech Ensemble Baroque,
o. s., IČ 22674209, v Holešově v roce 2015;
7) mezinárodní konferencí "Krizového řízení a řešení krizových situací" pořádanou
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, IČ 70883521, v Uherském Hradišti v roce 2015;
8) projektem "Na kole dětem" realizovaným společností HigBic s. r. o., IČ 29208521,
v roce 2015;
9) sportovní střeleckou soutěží ve střelbě na asfaltové terče pořádanou spolkem MS
Niva Bojkovice, IČ 65325982, v roce 2015;
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10) akcí "Valašské kumštování" pořádanou spolkem Valašské kumštování, IČ
22737421, ve Valašských Kloboukách v roce 2015;
11) akcí "Horkovzdušné balóny na Valašsku - XX. ročník" pořádanou spolkem
Horkovzdušné balóny Vsetín, o. s., IČ 27043801, v roce 2015;
12) sportovně společenskou akcí "Slovácké léto 2015" pořádanou spolkem
Staroměští šohajíci, IČ 22739050, Staré město, v Uherském Hradišti v roce 2015;
13) akcí "Myslivecké odpoledne a večer pro děti a mládež" pořádanou Mysliveckým
sdružením Rusava, o. s., IČ 47930047, v roce 2015;
14) 21. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu "Romská píseň 2015"
pořádaným Demokratickou aliancí Romů ČR, Valašské Meziříčí, IČ 60042249, v
Rožnově pod Radhoštěm v roce 2015;
15) 8. ročníkem sportovní a kulturně-společenské akce "Memoriál Františka
Strnada" pořádaným spolkem Kuželkářský klub Slavičín, IČ 22730583, ve
Valašských Kloboukách, místní část Lipina, v roce 2015;
16) 5. ročníkem akce "sraz Lepeňáků" pořádaným pobočným spolkem Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Vlachovice, IČ 61716812, v roce 2015;
17) 15. ročníkem Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné,
pořádaným obcí Rokytnice, IČ 70805202, v roce 2015;
18) dvěma koncerty 4. Mezinárodního hudebního festivalu "Summer Musical
Festival" pořádanými spolkem Musical Olympus o. s., IČ 22883355, na Zámku Nový
Světlov v Bojkovicích v roce 2015;
19) akcí „Podnikatel roku Zlínského kraje za rok 2014“ pořádanou Sdružením
podnikatelů Zlínského kraje, IČ 26524058, v roce 2015;
schvaluje
a) poskytnutí finančního daru:
1) ve výši 25.000 Kč Dětskému folklórnímu souboru OLŠAVĚNKA, IČ 60369825,
Uherský Brod na pořádání oslav 60 let od založení souboru v roce 2015;
2) ve výši 25.000 Kč Volejbalovému klubu MEZ Vsetín, IČ 43963811, na pořádání
18. ročníku volejbalového turnaje "O valašskou slivovicu" v roce 2015;
3) ve výši 25.000 Kč spolku Musical Olympus o. s., IČ 22883355, na pořádání dvou
koncertů 4. Mezinárodního hudebního festivalu "Summer Musical Festival" na
Zámku Nový Světlov v Bojkovicích v roce 2015;
4) ve výši 50.000 Kč Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, IČ
22837892, Valašské Meziříčí, na výstavbu nástupiště v roce 2015;
5) ve výši 20.000 Kč Záchranné brigádě kynologů Jihomoravského kraje České
republiky, Vlčnov, IČ 70417636, na činnost spolku v roce 2015;
6) ve výši 20.000 Kč Tomáši a Luci Zaorálkovým, bytem Křiby 4711, 760 05 Zlín, na
účast tanečního páru Jakuba Zaorálka a Nikoly Teplé včetně doprovodu na
sportovní události WDSF SOUTH EUROPEAN CHAMPIONCHIP, WDSF
INTERNATIONAL OPEN STANDARD AND LATIN, WDSF COMPETETIONS
STANDARTD AND LATIN AND 10 DANCES FOR ALL CATEGORIES v italském
Alassium v roce 2015;
7) ve výši 10.000 Kč paní Pavle Mičkové, bytem Dolečky 529, 763 14 Zlín, na účast
její dcery Anny Mičkové a doprovodu na 50. ročník Mistrovství světa INTERSTENO
congress v Budapešti v roce 2015;
8) ve výši 20.000 Kč Ing. Josefu Bernátíkovi, bytem Kaňovice 65, 763 14 Biskupice,
za odpovědné a vzorné plnění svých úkolů ve funkci starosty SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů Zlín;
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9) ve výši 25.000 Kč Václavu Holáskovi, bytem Zlechov 112, 687 10 Zlechov, za
příkladné a mimořádné plnění svých úkolů ve funkci starosty SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů Uherské Hradiště;
10) ve výši 20.000 Kč Stanislavu Pumprlovi, bytem Pacetulská 242, 768 42
Prusinovice, za odpovědné a vzorné plnění svých úkolů ve funkci starosty SH ČMS
- Okresní sdružení hasičů Kroměříž;
11) ve výši 5.000 Kč Jaromíru Polanskému, bytem Valašská Polanka č. p. 349, 756
11 Valašská Polanka, za odpovědné zastupování ve funkci starosty SH ČMS Okresní sdružení hasičů Vsetín;
12) ve výši 20.000 Kč na projekt "Na kole dětem" realizovaný společností HigBic s.
r. o., IČ 29208521, v roce 2015;
13) ve výši 15.000 Kč ČESKÉMU ROZHLASU, IČ 45245053, na pořádání soutěže
Zpěváček Moravy a Slezska 2015 v Uherském Hradišti v roce 2015;
b) úhradu věcných nákladů ve výši 24.500 Kč Sdružení při SPgŠ Kroměříž, IČ
47935146, na dopravu z Kroměříže do Památníku Lidice a zpět na vystoupení
Dívčího pěveckého sboru na 9. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých
sborů "Světlo za Lidice" ve dnech 12.-13.06.2015. Tato částka bude uhrazena
dopravci KRODOS BUS a. s., IČ 26950529, který byl spolkem vybrán.

60

Zapojení příspěvku do rozpočtu Zlínského kraje týkajících se Společensky
účelných pracovních míst

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0472/R12/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0108/2015, dle přílohy č. 0522-15-P01.

61

Zdravotnictví - poskytnutí úvěru Krajské nemocnici T. Bati na realizaci 0.
etapy centrálního objektu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0473/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Krajské
nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ
27661989, ve výši 50.000.000 Kč s dobou splatnosti k 31.12.2019, dle přílohy č.
0523-15-P03;
ukládá
vedoucímu Odboru investic, ve spolupráci s vedoucím Odboru zdravotnictví,
zpracovat a předložit Radě Zlínského kraje ke schválení návrh smlouvy o spolupráci
s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., při realizaci stavebních prací 0. etapy centrálního
objektu, v termínu do 29.09.2015.
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62

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - předání
majetku ZK k hospodaření, dodatek č. 15 ke zřizovací listině

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0474/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. převod práva hospodaření k pozemku p. č. 1441/4, ostatní plocha, včetně jeho
součástí a příslušenství, o výměře 740 m 2, odděleného z původního pozemku p. č.
1441, ostatní plocha, geometrickým plánem č. 5862-7551/2015 pro k. ú. Rožnov pod
Radhoštěm, LV č. 79, z příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na příspěvkovou organizaci
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434,
760 01 Zlín, IČ 62182137, dle přílohy č. 0524-15-P02;
2. dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ
62182137, dle přílohy č. 0524-15-P03;
předává
ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby v Rožnově pod Radhoštěm k hospodaření
příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, se sídlem
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ 62182137, movitou věc, a to
motorgenerátor (náhradní zdroj) využívaný pro výjezdovou základnu zdravotnické
záchranné služby v Rožnově pod Radhoštěm, v pořizovací ceně 300.316,77 Kč, dle
přílohy č. 0524-15-P04.

63

Dotace z ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0475/R12/15

schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 200.000 Kč Národní radě osob se
zdravotním postižením České republiky, IČ 70856478, na realizaci mezinárodního
projektu Euroklíč ve Zlínském kraji v roce 2015 dle přílohy č. 0525-15-P01 a uzavření
veřejnosprávní smlouvy dle přílohy č. 0525-15-P02;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit navýšení účelové neinvestiční dotace
závazného vztahu:
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1) o 500.000 Kč Městskému divadlu Zlín, příspěvková organizace, IČ 00094838, na
celkovou výši 2.000.000 Kč na kulturní činnost divadla v roce 2015 a uzavření
veřejnosprávní smlouvy dle přílohy č. 0525-15-P04;
2) o 1.500.000 Kč Slováckému divadlu Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČ 00094846, na celkovou výši 3.000.000 Kč na kulturní činnost divadla a uzavření
veřejnosprávní smlouvy dle přílohy č. 0525-15-P05;
3) o 1.000.000 Kč společnosti FILMFEST, s. r. o., IČ 26273365, na celkovou výši
2.000.000 Kč na pořádání 55. ročníku projektu „ZLÍN FILM FESTIVAL 2015 Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně“ v roce 2015 a uzavření dodatku
č. 1 k veřejnosprávní smlouvě dle přílohy č. 0525-15-P06.

64

Dotace v oblasti sportu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0476/R12/15

bere na vědomí a doporučuje
A) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
Zlínského kraje v členění:
1. Město Uherské Hradiště, IČ 00291471, ve výši 2.000.000 Kč na rekonstrukci
Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 0501-15-P06;
2. Český sportovní klub Uherský Brod, IČ 48489158, ve výši 1.800.000 Kč na
dofinancování rekonstrukce umělého trávníku stadionu na Lapači v Uherském Brodě
v roce 2014 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle
přílohy č. 0501-15-P07;
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, IČ 46956808, ve výši 250.000 Kč na nákup
elektrické časomíry a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace
dle přílohy č. 0501-15-P08;
4. Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, ve výši 2.000.000 Kč na
podporu Mistrovství Evropy U21 ve fotbale v roce 2015 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 0521-15-P09;
B) Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu
Zlínského kraje pro FC Slovácko z. s., IČ 22761209, ve výši 5.000.000 Kč na
rekonstrukci Městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty v Uherském
Hradišti pro účely konání Mistrovství Evropy U21 ve fotbale v roce 2015 z důvodu
uvedeném v příloze č. 0501-15-P12.
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Usnesení

Rada Zlínského kraje

0477/R12/15

schvaluje
návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne
24.06.2015 uvedený v příloze č. 0482-15-P02.

Zlín 1. června 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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